Bestyrelsesmøde d.13. juni 2019
Tilstede: Isein, Torben og Bente referent
Fraværende: Marianne ønsker at træde ud af bestyrelsen.
Referat fra sidste møde gennemgået, og godkendt

1. Informationer fra ØB/ samarbejdspartner:
1) Vi er informeret om der fra Spam mail fra ØB, vær opmærksom inden I lukker noget op fra
ØB.
2. Siden sidst:
1) Vi haft kontaktet Lene Willis for alt høre hvad proceduren er hvis vi som bestyrelse ønsker
at indkøbe nye plæneklipper.
Lene Willis svar: ”I kan stille som forslag til afdelingsmødet, at der indkøbes nye plæneklippere. Så
bliver der indhentet tilbud herfra og vi laver en beregning på hvad det koster i huslejestigning.”
Bestyrelsen, Erik og Lena foreslår at de enkelte beboere indkøber egne plæneklipper, så det ikke
koster på afdelingens konto, der er belastet i forvejen.

2) Vi er dialog med Grøn der afholdes 20 juli.
Der vil komme information sidst i juni måned. Præmisser og afvikling vi foregå nogenlunde
som sidste år.

3. Økonomi:
1) Konto 115 120 Terræn, teknisk anlæg er overskredet med 92 %. Det overskredne beløb kr.
5.201,2) Konto 115 310 Bolig konstruktion inventar er pt brugt
3) Konto 115 610 Materiel kørende er der pt brugt 88%, bestyrelsen konstaterer at sæsonen
til klipning af græs lige er startet.
4. Fælleshusudlejninger m.m.
1) Der har været en udlejning af fælleshuset i maj måned.
5. Beboerhenvendelse:
1) Vi har fået en beboer henvendelse, angående en beboer der ønsker en kattelem.
Beboeren har ansøgt ØB og fået afslag på det, da det ikke står i råderetskataloget.
Bestyrelsen konstaterer der er en mangel i råderetskataloget og vi vil med baggrund i
beboerhenvendelsen vedrørende kattelem, stille forslaget til afdelingsmødet.
6. Organisationsbestyrelsen:
1) Referater fra organisationsbestyrelsen
7. Nye tiltag:
1) Kontakt til Grøn.

8. Opgaver:
1) Arbejder videre på materiale til info hæfte
9. Webside:
1) Arbejder videre på websiden
10. Næste møde:
1) onsdag d. 3. juli kl 12. Mødet afholdes ved Torben i 107
Referatet læst op og godkendt.

