Referat fra ordinært møde i afdelingsbestyrelsen, Afd. 78 – Isagervej 21-23, Østjysk
Bolig, tirsdag den 28.8.18 kl. 19.
Tilstede: Anita Jensen (formand), Hans Henrik Egeberg (referent), Nasir Kohistani.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aftale næste møde.
Siden sidst.
Udfylde nøglekvitteringer.
Godkende forslag til afdelingsmødet om valg af formand.
Hvad skal med i formandens beretning?
Opfølgning på markvandringens punkter.
Forberedelse af afdelingsmøde.
Evt.

Referat
1. Næste møde bliver tirsdag den 18.9.18 kl. 19.00.
2. Vi har været til møde om PPV som er et budget der går 30 år frem i tiden.
Vi har aftalt at taksterne for at vaske tøj sættes op fordi der er et underskud på tøjvask på cirka 35.000 kr.
om året. 40 grader vask: 10 kr. 60 grader: 12 kr. 90 grader: 14 kr.
Hans Henrik går med i repræsentantskabet.
3. Vi tjekker om alle har udfyldt.
4. Godkendt.
5. Hans Henrik skriver det rent. Nasir fremlægger på afdelingsmødet.
6. Tilbuddet på fjernelse af træer OG buske ved 21A stryges. Resten af tilbuddene medtages til
afdelingsmødet.
7. Anita kan ikke deltage i afdelingsmødet på grund af arbejde. Hans Henrik køber ind til mødet.

Referent: Hans Henrik Egeberg, Ry den 29.8.2018
Udlejning gildesal og gæsteværelse, borde og stole: Hans Henrik Egeberg; Mobil 26 90 04 26.
Gæsteværelse: Et døgn: Kr. 50.
Gildesal:

En eftermiddag til kl. 20: Kr. 100.
Et døgn, kl. 12 til kl. 11 næste dag: Kr. 250.
En weekend, fredag kl. 16 til søndag kl. 12: Kr. 400.

Depositum kr. 250. Salen afleveres ryddet og ren. Bordene skal ikke sættes oven på hinanden bagefter. De
er alt for tunge til det, og de bliver ridsede.
Nu kan man også låne borde og stole fra vores depot. Det er de gamle fra gildesalen. Vi har to borde og otte
stole. Det koster ikke noget at låne dem.

