Dagsorden
Bestyrelsesmøde i Engbrydeparken
13/08 2020
Mødetid: 17:00 i Bestyrelseslokalet eller i festlokalet hvis vi bliver mange
Referent: Mathias Hagstrøm
1. Valg af dirigent:
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Driftens beretning
4. Kassererens beretning
5. Formandsberetning
6. Status på budget
7. Information fra Vestergaarden
8. Information fra Organisationsbestyrelsen
9. Indkomne punkter of forslag
10. Opfølgning på sidst
11. Eventuelt
Deltagere:
Markvandring: 10/09 2020 kl: 15:30
Efterfølgende møde

Referat

1. Valg af dirigent: Bent
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Driftens beretning
● Vild med vilje - Vi får presenteret et oplæg fra medarbejdere i sepember.
● Midlertidig storskraldsløsning igangsættes da vi har et akut problem. Vi har
afsat 50.000kr til to midlertidige skralde løsninger. Vi vil bruge det rasterende
skralde skursbudget på renovering af tørregårde.
● Smørebrød - Nye ejere
● Legeplads - Vi igangsætter basal renovering af existerende legepladser. Det
vuderes at der skal bruges ca 20.000kr på to ramper til legetårne.
● Vi afventer stadigt opdatering på fortætning og derfor er der en række
● Opsætning af manglende altaner er godkendt af kommune. Der er godkendt
lånoptag til projektet.

●

Renovering af tørrerum i kælder

4. Kassererens beretning
● Akubits problemer
● Oversigt over rådighedsbeløb
5. Formandsberetning
● Smørrebrød - støggener og natarbejde
● Rotter - vi skal opfordre til indberetning til komunen hvis man ser en rotte
● Website - Udruldning af webside sættes igang
6. Status på budget
● Der er nomal drift der er ikke nogle uregelmæssigheder
● Der er brugt penge til en skimmelsag
● Der arbejdes på regnskab - der er lavet et udkast til sidste års regnskab
7. Information fra Vestergaarden
● Vi skal mødes oftere. Det er planlagt møder i årshjulet i Oktober og Maj
8. Information fra Organisationsbestyrelsen
● Der er indkaldt til møde med kommune
9. Indkomne punkter of forslag
Ingen
10. Opfølgning på sidst
a. Referater skal genereres i pdf
11. Eventuelt
● Automatisering af referater

