Referat fra bestyrelsesmødet hos Hanne den 21. august 2013
Til stede er René, Jørn, Sidsel, Hanne og Ole

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Forslag om ændring af referatets udseende – hvem der gør hvad placeres i højre margin. Ole forsøger med et
nyt format

2. Opfølgning af punkter fra sidste bestyrelsesmøde
Sidsel spørger Flygger-genboen om lidt rød maling. Vi mangler også bundmaling (hvid) til skiltet.
Ole indkalder til møde i ”det grønne område-udvalget”.
Dispensationer: René scanner vinduestegninger og sender til Ole.
Ole gør endnu et forsøg på at finde gamle dispensationer. Herefter uploader Ole samtlige dispensationer.

3. Nyt fra kommunen
René havde været til infomøde om varmeforsyning og energirenovering. Vores kommune kommer først
med i fjernvarmens fase 2 (fra 2016-2020). Det blev diskuteret om 2 af vores huse (type A og B) skulle
udvælges til et energitjek. René vil følge op på sagen.
Ole spurgte om kommunen har planer om brugerbetaling på kloaker. Ingen har hørt noget om det.
Apropos kloaker: René opfordrer alle til at tegne en udvidet rørforsikring.
Jørn nævner, at virksomheder og foreninger snart skal have en digital postkasse. Hertil kræves et CVRnummer. René og Jørn finder vores CVR-nummer frem fra vores bankpapirer.

4. Høstfest og Æbledag
Høstfest: Birgitte fremsender en reminder om sommerfesten til Ole, som derefter uploader.
Da vejrudsigten ser lovende ud, blev det besluttet ikke at stille teltet op. Ole tilbyder hjælp med at hente
grillen og bordene. Hanne hjælper Pernille med uddeling af is. Ole opbevarer indkøbt is i fryser.
Æbledag: Det overlades til udvalget at ”køre” dagen

5. Grønne områder
Vi afventer Det grønne område-udvalgs arbejde

6. Hjemmeside
Ole vil gøre hjemmesidens punkt om referater mere overskuelig. Når alt materiale om dispensationer er i
hus,vil Ole uploade.
Jørn så gerne at vi koblede en Facebookgruppe til hjemmeside. Der var tilslutning hertil.

7. Økonomi
Jørn orienterede. Alt for mange har endnu ikke betalt kontingent. Bestyrelsen fandt det kritisabelt, at
foreningen i realiteten fungerer som bank. Det blev besluttet at stramme op på proceduren: Et brev/mail til
beboere, der ikke betaler til tiden. Indbetales pengene stadig ikke indgået, så er næste skridt efter 10 dages
venten inkasso.
Jørn undersøger om den tidligere kasserer Søren har en tekst til restanter.
Ole sender en oversigt over beboernes emailadresser til Jørn.

8. Forslag til ændring af vedtægter
René stillede en række spørgsmål til Jørns forslag til ændringer. Efter en kort diskussion blev det besluttet at
fortsætte diskussionen til efterfølgende møder.
Efter en kort diskussion nævnte formanden, at vi godt kunne genoptage rutinen med at reagere på
manglende skodder.

9. Eventuelt
En beboer ønsker mere information på hjemmesiden. Bestyrelsen ser gerne, at relevant information kan
findes her.
Hvordan sikrer vi en løbende udskiftning af bestyrelsen? Det blev foreslået, at vi på næste møde redegør for
vores planer.

Næste møde den 6. november 2013 hos Jørn

Referent Ole

