Afdeling 17 – Søparken-Højgårdsparken

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde
Tirsdag den 17. April 2018 kl. 19.00

Fremmødte: Ulla Hald, Diana Connett, Karina Pedersen
Afbud fra: Heidi Gaardbo.
1. Gennemgang af regnskab 2017, inden regnskabsmødet den 30/4 2018
Vi gennemgik regnskabet, og der var nogle enkelte poster, som vi lige ønsker
uddybet/forklaret på regnskabsmødet den 30/4 2018, inden vi godkender regnskabet
endeligt. I det store hele holder det budgetterede.
2. Formel indsættelse af suppleant Diana Connett i stedet for bestyrelsesmedlem Heidi
Gaardbo, da hun fraflytter afdelingen pr. 30/6 2018.
Diana indtræder i afdelingsbestyrelsen som medlem pr. 17/4 2018, idet Heidi ønsker at
træde ud af afdelingsbestyrelsen inden fraflytningen pr. 30/6 2018.
3. Revidering af infoliste til infotavlerne.
Karina havde revideret infolisten inden mødet, der var ingen ændringer eller tilføjelser fra
afdelingsbestyrelsen. Det blev aftalt, at Karina sender infolisten til Poul Erik og Tommy til
kommentarer/ændringer eller tilføjelser, inden den sendes til printning og laminering på
kontoret. Derefter sættes den op i infotavlerne.
4. Fastsættelse af dato for næste afd.bestyrelsesmøde.
Da der er en del mødedatoer i den kommende tid, blev vi enige om at vente med at aftale
en mødedato til senere.
5. Evt.
Under dette punkt drøftede vi mulige datoer for grillarrangementet – der var enighed om
den 18/8 eller 1/9. Disse datoer sendes til Tommy og Sven Erik, for at sikre os, at de kan en
af dagene. Når vi har fået en tilbagemelding fra dem, laver Karina opslag til infotavlerne
med datoen, ligesom sidste år.
Vi drøftede kort, hvad vi skal huske til mødet den 16/5 2018 vedr. vedligehold i afdelingen.
Vi skal have drøftet mulig løsning omkring storskrald – erstatning for container i Påsken.
Der sendes mail til Tommy, Poul Erik og Michael om, at det skal drøftes på mødet.
Derudover er det vist afdelingsbestyrelsens tur til at have kage med til mødet, medmindre
der er styr på det fra kontorets/Poul Eriks side. Karina følger op på dette.
Referent: Karina Pedersen/220418

