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Vi blev ikke færdig med dagsorden sidst vi sætter en halv time af til at færdiggøre den.

Bestyrelsesmøde 2022 02 21
Tilstede: Alle er her

Afbud: Navne

næste bestyrelsesmøde : den 14.03 15. til 17

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

● generalforsamling kredsen
● generalforsamling Aabrinken 20 marts
● venteliste

vi deltager ikke
skal sendes ud senest d 02.03.22
for en sikkerheds skyld bestilles Lokale til ekstraordinær
generalforsamling.
Rikke ringer til Viby
Rikke og Ulla laver tekst på hjemmesiden

Nyt fra kasseren

● Skal udgifter fra før kloakopsparingen 1. okt. 2020 regnes med i
projektet, eller henregnes til drift i fortiden? - jf. email.
● Udkast til finansierings-præsentation til GF ligger i
finansieringsudvalgets mappe se HER
● 1. udkast til årsrapport - jeg har samlet en række spørgsmål HER

Vi beslutter at udgifter fra og med 01.01.20 regnes med i det samlede
kloakprojekt i forhold til refusion.
Der sendes eksempel på tilbagebetaling af lån, med på tryk i indkaldelsen
samt henvisning til link.
marianne og søren forsøger at få et møde med Rigtig Rådgivning for at få
opklaret poster i regnskabet.

Nyt fra udvalg?

● Elina har udarbejdet hvordan hun synes byggeretningslinjeforslagene
skal sendes ud. Det ligger HER. Hun vil gerne høre bestyrelsens
mening. Søren er uenig: Synes vi skal fremsætte de konkrete
ÆNDRINGSFORSLAG ift. de eksisterende retningslinjer, så det er nemt
for dirigenten og forsamlingen at gennemskue og tage dem et ad
gangen. Hvis I vil, kan I se min email-kommentarer til Elina sendt 14.
feb. 2022 17.54

Havesager?

● have 79-have 62-have 96

Vi har gennemgået Elinas og Sørens forslag Søren gennemgår på
Generalforsamling
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Indkomne mails?

●

Andet
Eventuelt

●

ulla spørger Danjord hvad der er med i tilbuddet. (antal stik/rør i hver
have)

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

Tidsfrist

