Referat af bestyrelsesmøde i GF31, hos Jakob; Bækkeskovvej 83; 19-2 2019; kl.1930Alle fem bestyrelsesmedlemmer var mødt.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valg af referent
Godkendelse af dagsorden
Referat af bestyrelsesmødet 17.jan. og følgen op på sager derfra
Økonomi og administration – Jonas
Budget og regnskab – Frank
Generalforsamling – opgaver, tidsplan og materiale – Jesper
”GDPR” – Frank
Opdatering af hjemmeside (fx mangler referat af b-møde 11.okt.) – Jonas
Trekanten – tømning af affaldsbeholder (Frank) og græsslåning CTR (Lars)
Fastelavn på Trekanten – budget
Næste bestyrelsesmøde
Evt.

Ad.1: Lars blev valgt…
Ad.2: Jespers på forhånd udsendte bud på en dagsorden, godkendtes
Ad.3: High-lightede punkter diskuteredes: problemstillingen med ødelagte fliser vendtes igen, jvnf.
referatet fra 17-1, affaldsbeholder på Trekanten er stadig uafklaret, der er ikke dd kommet svar fra Øens
på hvor stort restbeløbet på fælleslånet er( Jonas rykker for svar), Jakob rykker ”Revisor-Hans” for dato til
revision – og om han er villig til genvalg på posten.
Ad.4:
Ad.5: Frank omdelte bud på papirer til generalforsamlingen, budget, regnskab og status. Ligeledes særskilt
vedrørende Vejfonden. Flere ting henstår, bl.a. budgettallene for 2018, ligesom enkelte poster blev ændret
op eller ned. Noget skal også drøftes med Øens på det møde der skal afholdes i nær fremtid, før det
kommer på plads.
Ad.6: Jesper havde rundsendt en køreplan for terminer i forbindelse med generalforsamlingen, samt selve
dagsordenpunkterne. Ingen videre diskussion desangående.
Ad.7: GDPR vil blive drøftet på det snarlige møde med Øens. Det vil, i parentes bemærket, også forhold
omkring fælleslånet.
Ad.8: Det manglende referat, af mødet 11-10 2018, vil nu blive lagt på hjemmesiden.
Ad.9: …vedr. affaldsbeholder se ad.3. Om gartnerisk vedligehold af Trekanten havde Lars tilskrevet CTR
(…svar ankommet 20-2 19; rundsendt).
Ad.10: Initiativtagerne kan råde over 4.500 kr. Jesper klarer det praktiske vedr. nøgle til skur.

Ad.11: Næste b-møde afholdes 28-3; kl.1930
Ad.12: Intet at bemærke

Således refereret af - Lars

