Referat
Bestyrelsesmøde i Engbrydeparken
10/10 2019
Mødetid: 17:00 i Bestyrelseslokalet
Referent: Michael
Tilstede Bent, Steen, Alice, Michael, Mathias meldte forfald
1. Valg af dirigent; Bent valgt
2. Godkendelse af referat fra sidste møde; Problematisk mht. referater, der er gamle referater
fra 2018, hvor der var en anden bestyrelse og ikke den nuværende, referater der er
godkendt; 14/3-19, 16/5-19 og 12/9-19
3. Formandsberetning; Mathias havde meldt forfald.
4. Kassererens beretning; Intet at bemærke.
5. Driftens beretning, Driften var ikke med denne gang.
6. Status på budget; se punkt 5
7. Sidste nyt fra Administrationen; Der skal renses tagrender og nedløb, skaderne fra
lynnedslag er udbedret.
8. Information fra Vestergården, Udlades
9. Information fra Repræsentantskabet, møde 14/11
10. Information fra Organisationsbestyrelsen, møde 23/10
11. Indkomne punkter og forslag
a. Intranet til arkiv, dokumenthåndtering og referater og beslutninger – Mathias ikke til
stede
b. Uddelegering af opgaver – Mathias Ikke til stede
c. Referat fra kursus – Alice og Steen, har været på ” nye bestyrelses medlemmers
rolle”, Bent tager til kurset på Hjørlunde
d. Kommende kursus - Byggeopgaver og afdelingsbestyrelsens rolle
e. Ny markvandring – opfølgning af kursus; Opfølgning markvandring, Tørregårdene
trænger til renovering
f. Stofa antenne signal før og efter lynnedslag- Michael; bringes til OB, tilliden til Stofa
er mangel fuld, de informerer ikke sandheden, nogle bliver dobbelt faktureret
lille+stor pakke, visse steder pixelerer signalet ved reklamer, Michael oplevede
dårligt signal før lynnedslag, dette blev fejet af med dårlig kabling hos ham, stod på i
2 år, efter udbedringen af antennen ved lynnedslaget, har sinalet været skarpt og
fint, Underligt!
12. Opfølgning på sidst; renovering selskabslokalet, meget fint, men adgang for
gangbesværede, skal ind-tænkes
13. Løst og fast
14. Eventuelt; til næste møde: håndhævelse af haveregler, årshjul, forberedelse af
afdelingsmøde, opsparing mm.
Parkering af biler over 2500 kg (firmabiler mm), skal være udenfor bebyggelsens parkering.
Evt. møde med gårdmænd og Anders.
Næste møde: 14/11 2019 kl: 17:00

