
Referat H/F Aabrinken, bestyrelsesmøde. side 1

Bestyrelsesmøde 2022_01_24Bestyrelsesmøde d. 24. Jan. 2022 kl. 1 Bestyrelsesmøde 2022_01_246 hos Ulla

Bestyrelsesmøde  2022_01_24

Tilstede: Marianne,Søren, Rikke,
Fritze, Ulla

Afbud: Navne næste bestyrelsesmøde :  Skriv dato her 03.02.22

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 ● pumpestationer, Jeg har været i have 48A, 110 og 106A
sammen med Danjord

● Brugsretsaftale
● Generalforsamling
● byggemøde d. 25. jan. kl. 13.30

der er fundet en løsning med hensyn til pumpe i have 48A og 110  have
106A er under overvejelse. Ved næste byggemøde med Danjord snakker vi
om ekstra udgifter ved ændringer, så vi kan følge udgifterne.marianne,ulla
Vi har diskuteret problemer i forhold til kloakering. Bliver der
tilbagevendende kontakter, må vi lave en procedure for hvordan der
arbejdes med det.

Der arbejdes videre med brugsretsaftaler.

vigtigt at vi er opmærksomme på emner til generalforsamling.
Rikke sender  besked ud om standerhejsning mm.

byggemøde  Marianne Ulla  går med ( bl.a kloak på fællespladsen, og hvor
mange kloakker der skal være her.)

Nyt fra kasseren ● fraflyttet medlemmer, der er problemer med at betale
pengene.

søren har bestyrelsens opbakning til at fortsætte med dette.

der er problemer med Sørens adgang  til  E boks

Nyt fra udvalg? ● Der arbejdes med nye bygge retningslinier i et udvalg, der blev nedsat på
sidste generalforsamling.  Udvalget arbejder fortsat med dette , og der
arbejdes på at send det som et forslag til generalforsamling.
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Havesager? ●

Indkomne mails? ● Gennemgang af mail aftale mellem Marianne og Søren om hvordan de bruger maillisten.
møde med finansieringsudvalg aftales.

Andet ● opfølgning på opgaver
● opfølgning på tidligere punkter

på  given foranledning  har vi besluttet at der ikke  på nuværende
tidspunkt kan tilbagebetales P bøder.

Diter skal aflevere kvitteringer og sende en faktura så han kan få sine
penge. Søren sender mail om dette til Iben.

Gas salg Marianne snakker med Børge om at få justeret regnskab.

vedr. vedligehold af kloakledning  dette tages med på Dialogmøde.

Eventuelt ● Spørgsmål til finansieringsudvalg ●

● Håndhævelse af diverse retningslinjer, ordensregler,
hækhøjder, Hvordan gør vi?

det affødte stor diskussion, bestyrelsen ønsker ikke at være politi.Men
hvad skal der ske når regler/ vedtægter åbenlyst ikke følges. Hvorfor folk
ikke følger de regler der er vedtaget. tages med senere.

Bestyrelsen undervises i brugen af Google Drew

Emner vi skal huske til kommende møder

Emne Tidsfrist

procedure omkring mails  . Undervisning i Google Drew

Marianne undersøger hos forbundet hvordan vederlag til Vurderings folk egentlig er.

https://docs.google.com/document/d/1N0DUCYepW-nkDRCBqSifM_q08SI-KULj06Hs6inB93s/edit?usp=sharing

