Dagsorden
Bestyrelsesmøde i Engbrydeparken
12/11 2020 kl: 17:00
For bedst at sikre os mod Covid-19 afholdes mødet i Beboerlokalet

Referent: Mathias
1. Valg af dirigent:
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
● Opfølgning af tidligere referater.
3. Driftens beretning
4. Kassererens beretning
5. Formandsberetning
6. Status på budget
7. Information fra Vestergaarden
8. Information fra Organisationsbestyrelsen
9. Indkomne punkter og forslag
a. Bager - henvendelse fra Pernille
b. Smørrebrød
10. Opfølgning på sidst
a.
.
11. Eventuelt

Referat
Bestyrelsesmøde i Engbrydeparken
12/11 2020
Referent: Mathias
12. Valg af dirigent: Bent
13. Godkendelse af referat fra sidste møde
● Referatet er godkendt
● Opfølgning af tidligere referater de er nu online
14. Driftens beretning
a. Rotter - vi bekæmper stadigt rotter udendørs. De er ikke inde i bygningerne.
b. Vi er igang med de indledende renoverings møder - planen skal tages op på
beboermøde
c. Hunde - vi har problemer med at vores observationer ikke vægter særligt
tungt i beboerklagenænet. Derfor bliver vi nød til også at indsamle
beboerhenvendelser.
d. AB Møde flyttet til 17. December der skal gennemgås regnskaber med KAB
medarbejder. Drift og vedligeholdelses budget gennemgås.
e. Der sættes ny led pærer i gadelamper der skal tjekkes lamper ved husnumre.
f. Der er bestilt altaner til altan etablering
g. Det er vedtaget at der afholdes beboermøde 4 februar 2021
15. Kassererens beretning
a. Der er stadigt problemer med kort- det er måske ved at være løst.
b. Regnskaber på mit KAB bestyrelse.
16. Formandsberetning
a. Løbende kontakt med vores handlende.
17. Status på budget
a. Budget opfølgning - det ser stadigt fint ud. Der er et enkelt punkt vi har bedt
regnskab om at uddybe.
18. Information fra Vestergaarden
a. Mathias mangler at tage fat i Vestergården.
19. Information fra Organisationsbestyrelsen
a. Renoverings projektet går fremad
b. Fortætning gennemgået - der er møde 3/12 kl 17 til præsentationen af
projektet.
20. Indkomne punkter og forslag
a. Bager - henvendelse fra Pernille - vi vil gerne hjælpe med en hurtig
overtagelse inden for rammerne af KAB erhverv.
b. Smørrebrød - vi regner med at få en ny ejer snarest.
21. Opfølgning på sidst
a. Husorden- Søren har send en Word skabelon. Ny husorden til beboermøde
22. Eventuelt
a. Der er opsat julelys i bede
Deltagere: Søren, Steen, Michael, Alice og Bent
Nyt møde: 17 december i beboerlokalet.

