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Bestyrelsesmøde 2022_02_03
Tilstede: NAVNE

Afbud: Navne Ulla,

næste bestyrelsesmøde : Skriv dato her

Standarddagsorden

Aktuelle emner

Referat. Beslutninger og uddelegering af ansvar for opfølgning ved navn

Mødet indledes med at efterspørge punkter til eventuelt, og derefter prioritering af dagsorden
Nyt fra formanden

● Finansieringsudvalgets forslag
● Noter om overvejelser, se HER

Nyt fra kasseren

● Noter fra dialogmødet med Kredsen: se HER
● Besøg hos RR

Nyt fra udvalg?

● Ændringsforslag vedr. byggeretningslinjer, se HER

Havesager?

● Positivt svar fra Kommunen ift. dispensation til have 79

Indkomne mails?

● Gennemgå indkomne mails
Lars Møller: 3. PS. vedr. kloakering. jeg har forstået, at
nogle gerne vil have, at fælleskabet betaler for
stikledninger til afløb placeret forskellige steder i haven.
Jeg foreslår, at man selv forbinder de enkelte afløb, så
Danjord kun skal forholde sig til 1 indgang, som aftalt i
udbudsmaterialet.

OBS: Danjord oplyser at de ikke kan sænke grundvandet - deres
medarbejdere er sendt hjem indtil Cowi finder en løsning!!!!!
● Marianne,Søren, Ulla og Fritze -har været til møde og vi har fået
et udkast fra finansieringsudvalget. Der skal laves en tilføjelse til
vores vedtægter - Marianne vil gerne arbejde på det.
Søren arbejder på at undersøge om det er muligt vi kan få vores
lån som kommunelån (på dialog mødet blev dette diskuteret)
Kredsen skal adspørges om dette er en mulighed . Marianne laver
et skriv til kredsen
●
●

Søren har været til dialogmøde - noter fra mødet kan ses i link:
Søren og Marianne har været til møde - betalingsservice,
udregning af kloak regnskab, regnskab for andelskøb (vi undrer os
over regnskabet/mangel på samme! Vi arbejder på at få et
retvisende OG gennemsigtig regnskab.

vi har dem oppe til diskussion ….. fortsættes
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●
Andet

● Indkomne forslag til generalforsamling:
○ Tommys mail
○ Forslag til finansiering
Se noter fra mødet med finansieringsudvalget
HER

Eventuelt

● Byggemøde tirsdag 13.30
● hvad svarer vi Lars

Marianne og Ulla

Emner vi skal huske til kommende møder
Emne
procedure omkring mails . Undervisning i Google Drev

Tidsfrist

