Referat af bestyrelsesmøde d. 6 januar 2021 kl. 18.
Afbud: Kim
Mødet blev holdt over online, på grund af corona.
Deltager: Maj, Lindamilena, Gitte, Lis, Per, Eigil og Bodil
Valg af ordstyrer, Gitte blev valgt.
Dagsorden godkendt.
Referat fra sidste møde godkendt.

Nyt fra
-

Formanden.
Information fra Kim ang. Hans fratrædelse.
Formandskabet er orienteret og de får svar fra bestyrelsen om hvordan vi håndter
Kims fratrædelse.
Gitte sender et nyhedsbrev ud til medlemmerne.

-

Hovedbestyrelsen.
Formandskabet orienterede om tvangs kloakering af Frølund, finansieringen
undersøges nærmer og der vil komme mere information.

-

Kassererne.
kassereren orienterede om regnskabet, det ser fint ud og der mangler et par
regninger så kan regnskabet afsluttes.

-

Byggeudvalget.
Lørdagsåben aflyses på grund af corona, Lindamilena kontakter dem der har en
aftalen, om hvornår de kan mødes.
Der sættes seddel op på døren og gives besked via Facebook.

-

Kolonihaveindsatsen.
Knud Foldschack var til møde med kommunen, Gitte deltog i mødet, det var et rigtig
godt møde. Men kommunen fastholder deres tiltag.
Gitte skriver et nyhedsbrev til medlemmerne omkring mødet.
Indkomne og igangværende sager.

-

Gemmen gang af beslutningsskemaet, Lis skriver det rent.
Vandmåler skal læses af ca. 100 stk.
-

Særlige punkter til behandling.
Kims opgaver, hvordan fordeles de.
Gitte tager sig af indkaldelsen og punkter til generalforsamlingen, der holdes d.
20/3-2021.

Eigil, er på valg og ønsker genvalg.
Gitte, er på valg og ønsker genvalg
Per, er på valg og ønsker genvalg
Bodil, er på valg og genopstiller.
Maj, stiller ikke op igen.
Michael, spørges om han har lyst til at være dirigent igen.
Lizette om hun vil være sekretær.
Bestyrelsen mødes d. 17/2 kl.18 for at gøre indkaldelserne klar.
HB-møderne hvem tager dem, enighed om, at vi tager stilling til, hvem der deltager
udefra punkterne på dagsorden.
-

-

Ejendomsmægler der henvender sig for at vi skal læse vandmåler af eller andre
opgaver kommer til at betale for ydelsen, for at fremskaffe gamle bilag koster det
300 kr. 500 kr. hvis vi skalbistå en mægler med aflæsning af vandmåler. 1000 kr. kr.
hvis vi skal lave/udfylde mæglerbesvarelser/skemaer i forbindelse med salg. Som
udgangspunkt skal sådanne skemaer dog håndteres af Gothersgade.
Endelig mangler vi at opkræve 300kr. hos de medlemmer der ikke rettidig har aflæst
vand ved årsafslutningen.
Der holdes opfølgningsmøde med Martin d. 12/1-2021.
Forsørgelse om hvor der Indberettes ferie og sygdom, det sendes til Maria fra
formandskabet.
Ved isglatte veje og sne saltes der en gang.
Mødet slut kl. 21:30

Tak for i aften.

