Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 21. september 2020 kl. 16.30
Tilstede:

Karina, Hanne og Randi

Ikke tilstede:

Charlotte (afbud grundet sygdom)

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ad 1:

Konstituering af bestyrelsen
Fremlæggelse og godkendelse af dagsorden for dagens møde
Kort gennemgang af hovedpunkterne fra afdelingsmødet
Kort behandling af info omkring gennemgang af vore huse
Råderetskatalog / ordensregler
Spørgeskema ang. socialt samvær i afdelingen
Eventuelt
Næste møde
Bestyrelsen blev konstitueret efter valget på afdelingsmødet:
Formand: Randi
Bestyrelsesmedlemmer: Karina og Hanne
Suppleant: Charlotte

Ad 2:

Dagsordenen for dagens møde var udsendt på mail – den blev gennemgået og
godkendt.

Ad 3:

Vi talte kort om afdelingsmødet, og vi var enige om, at det var et godt møde med flere
konstruktive indslag. Der blev drøftet mange forskellige ting, men vi forventer, at
referatet fra mødet omtaler disse. Vi afventer, at det bliver lagt på hjemmesiden.

Ad 4:

På afdelingsmødet informerede Michael Kornager om, hvor langt vi er i processen
med at få belyst, hvilke tiltag der er nødvendige i vore huse. Ingeniøren er færdig
med sin vurdering, og Michael Kornager vil inden for meget kort sende ansøgning til
Landsbyggefonden, så vi kan få klarlagt, hvilke muligheder vi har for finansiering
derfra. Så snart Michael Kornager ved mere, tager han kontakt til os, hvorefter vi
fortsætter drøftelserne om emnet.

Ad 5:

Vi blev enige om, at Randi undersøger de forskellige ordens- og vedligeholdelsesbestemmelser, som vi har mulighed for at gennemgå og tilpasse efter afdelingens
behov. I skrivende stund er disse fundet på hjemmesiden, og de vil blive udsendt til
bestyrelsens medlemmer, så vi er klar til at arbejde videre med det på næste møde.

Ad 6:

Behandling af emnet er udsat til næste møde.

Ad 7:

Intet at bemærke.

Ad 8:

Næste møde er aftalt til 19. oktober 2020 kl. 16.30. Dagsorden udsendes i god tid
inden mødet.

For referat: Randi Sørensen

