Referat af bestyrelsesmøde i GF31, hos Jakob; Bækkeskovvej 83; 14-5 2018; kl.1900- :
Alle var mødt: Frank, Jesper, Jonas, Jakob og Lars, som efter generalforsamlingen 25-4 udgør den samlede
bestyrelse.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af referent
Godkendelse af dagsorden
Finde tid og sted for næste møde
Konstituere bestyrelsen
Opfølgning på generalforsamlingen
Økonomi fremadrettet, herunder vejlånet
Status på de opgaver der blev fordelt til de forskellige b-medlemmer
Udlejningsejendomssagen(Fuglsang Alle 129)
Indgåede mails fra medlemmer siden sidst, her under hul i vejbane ud for Bækkeskovvej 60
Evt.

Ad.1: Lars blev valgt
Ad.2: Godkendtes med tilføjelse til punkt 9
Ad.3: Vil blive afholdt mandag 6-8; kl.1930
Ad.4: Jonas var villig til genvalg som formand – og blev valgt. Efter lidt snak og gåen katten om den varme
grød, påtog Jesper sig hvervet som næstformand.
Ad.5: Det sløje fremmøde til generalforsamlingen diskuteredes med henblik på hvordan vi kunne forhøje
interessen så flere ville møde op. Måske vil det være en god ide med indlæg af fælles interesse. Der
nævntes: Radon-problematikken og ”Hvad med et fælles depot for fælles redskaber o.lign.”. Jesper og
Frank påtog sig at opstille en model for et ”gennemskueligt” regnskab til kommende generalforsamlinger.
Jesper vil også gerne stille sig i spidsen for at få koordineret de forskellige materialer til brug ved
generalforsamlingen i femtiden. Det besluttedes også at udsende det underskrevne referat og det
reviderede regnskab til medlemmerne. Jonas påtog sig at sende og ordne betaling for trykningen heraf.
Jakob henter hos trykkeren og hans søn uddeler materialet.
Ad.6: Ydelsen på det fælles vejlån besluttedes nedsat til de faktiske udgifter på lånet. Vores bank meddeler
”Øens” beløbet – i nærmeste hele 100 kr.
Ad.7: Frank har kontaktet Affaldsservice om containeren på trekanten – og afventer tilbagemelding. Jonas
modtager besked fra Jakob og Lars hvor meget de har til gode for henholdsvis b-møder og udarbejdelse af
referater for det forløbne år.
Ad.8: Ingen særlig udvikling i sagen. Lars vil ringe til ”Dialogteamet for byggesager” for at vi kan blive bedre
oplyst om hvad der er op & ned i det formelle om den slags situationer.

Ad.9: Bestyrelsen konstaterede, at den mangler kompetencer omkring vejenes vedligeholdelse. Jesper
påtog sig derfor at kontakte forhenværende formand Henrik for at høre om han kunne være interesseret i
at yde foreningen assistance i forbindelse med ”Hullet ved nr.60”. Evt. kontaktes også ejeren Birthe C. som
der har været kontakt til om skaden.
Ad.10: …her var der intet at bemærke
således refereret
Lars

