
Referat af bestyrelsesmøde den. 01-02-2018  Kl. 19:30 Hos Mads

Tilstede :
Finn
Joar
Mads
Charlotte, senere
Marianne

Dagsorden:
1.  Fra sidst. (Opfølgning)
2.  Mail til best. Der skal besvares.
3.  Hjemmeside.  
4.  Ekstra ordinær GF. (Planlægning)
5.  Oplæg fra Marianne ang. dueforeningen.  
6.  Klage fra dueforeningen.
7.  Salgsprocedure.
8.  Indkaldelse af vurderingsudvalg.
9.  Vandspild.
10. Underskrift af dokumenter.  
11. Evt.
12. Ref til hjemmeside.

1. Fra sidst. (Opfølgning)
Mads Peter præsenterede medlemsdatabase, og fortalte at nu har banken godkendt os
og vi har fået dankort osv.
Marianne har taget opgaven med at holde orden på vores mailbox.
Finn orienterede om høringsfristen. Joar kunne se at høringsfristen er udsat til 1. april.
Mads Peter retter det på hjemmesiden.

2. Mail til best. Der skal besvares.

3. Hjemmeside.
Socialudvalget skal på hjemmesiden. Og høringsfristen ændres til 1. april.

4. Ekstra ordinær GF. (Planlægning)
Generalforsamlingen afholdes i Dueforeningens hus. 18. Februar 2018. 
Skrabet udgave, folk tager selv termokande og andet med.
Vi foreslår John have 4 som dirigent.
Chalotte foreslåes som referent.

Dagsorden:
Valg af dirigent og referent.
Indledning. (Finn)
Vedtægtsændringer.(Joar, Jørgen og Chalotte)
Valg af 1 vurderings m/k. (forslag Jørgen, Kirstine, Cecilie)
Orientering om legeplads.(Finn)
Orientering om vandspild. (Mads Peter)
EVT.



5. Oplæg fra Marianne ang. dueforeningen.
Der udspandt sig en diskussion om holdninger til dueforeningen.
Marianne undersøger den tidligre bestyrelses materiale om dueforeningen.

6. Klage fra dueforeningen.
Der er kommet en klage fra Dueforeningen, vedrørende parkering. Finn har svaret på 
klagen.

7. Salgsprocedure.
Mads og Finn har lavet lidt om på salgs proceduren. Det er blevet formaliseret at 
salget kører over foreningens depot konto. 

8. Indkaldelse af vurderingsudvalg.
Efter generalforsamlingen indkaldes vurderingsudvalget til møde med bestyrelsen.

9. Vandspild.
Marianne spørger Morten om han vil indhente tilbud fra en vvs’er på udskiftning af 
ventiler.

10. Underskrift af dokumenter.
Udsat til næste møde.

11. Evt.

12. Ref til hjemmeside.


