Mødereferat af:

Referat nr. 106

Afd.44 Grundtvigsparken bestyrelsesmøde.

Til stede var:
Lasse H. Jacobsen, Hanne Jørgensen,
Torben Thygesen, Egart Davidsen, Lilly F. Mogensen,
Pkt. 1
Valg af dirigent

Dag og år:
4.05.2022

Egert Davidsen
Indtil andet besluttes, er Egart dirigent.

Pkt. 2
Valg af sekretær

Lilly Frank Mogensen
Indtil andet besluttes, er Lilly sekretær.

Pkt. 3
Godkendelse af referat 105.

Afdelingsbestyrelsen anbefaler ( ændret)at
belægningen rettes op. Derefter overgår
vedligeholdelsespligten til beboeren. Inden
arbejdet iværksættes, skal vi have et økonomisk overslag.
Fremover sendes referatet til godkendelse i
bestyrelsen ret hurtigt, så det kan komme
på B42’s hjemmeside.

Pkt. 4
Dialogmøde for grundvigsparkens beboere/
Grundtvigskassen.

Beboer fra nr. 38, klagede over manglende
lys i gadelampen. Egert undersøger, hvilken pære der skal i. ( Er indkøbt efterfølgende)
Intet i Grundtvigskassen.
Tages op på et ekstraordinært afdelingsmøde.

Pkt.5
Opfyldning af hegn – ordning.

Pkt. 6
Aflæsning af EL måler.

Kvartalsafregning. KW-pris gennemsnitspris + 10%.
Torben overtager aflæsning af standere.

Pkt. 7
Aftale møde med frivillige.

Lasse kommer med forslag til dato for møderne med de forskellige teams. PT er der:
Grønt team, Bassin team, Fitness team,
Flag team, Filter team, Aktivitets team.
Hanne og Lilly holder mødet med Flag
team.

Pkt. 8
Filtermateriale.

Lasse undersøger, hvilke filter vi skal have.

Pkt.9
Må suppleanterne deltage i bestyrelsesmøder.

Et flertal går ikke ind for, at suppleanterne
deltager.

Pkt. 10
Ansvarsområde til bestyrelsen.

Hanne: Står for regnskab. Undersøger oprettelse af en foreningskonto. Nye beboere,
har overtaget jobbet med registrering og
mødeindkaldelse fra Grete.
Egert: Reparationer, der kan udføres i samarbejde med grønt team.
Torben: Aflæser el-standerne.
Lilly: Sekretær. Udsender dagsorden. Punkter til dagsordenen sendes fra bestyrelsen.
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Pkt. 11
Habilitet.

Punktet udsat til næste møde, da Hanne vil
udarbejde en forretningsorden for bestyrelsen.

P12.
Evt.

Torben undersøger solcellelamper til containerstationerne.
Jan spørges, om han vil sprøjte tidslerne.
Møde med nye beboere: En gang i kvartalet
i forbindelse med et bestyrelsesmøde i tidsrummet kl. 19.00 – 20.00
Første gang onsdag den 1.juni.
Lasse havde ved en fejl indbudt suppleanter, de meldte afbud.

Mødet slut ca. kl.22.
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