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1. Valg af dirigent: Jeanette .      Valg af referent :Dan. 
         

 

Alle fra bestyrelsen deltog. 

 

 

Godkendelse af referater fra bestyrelse møde.  

 Blev godkendt. 

 Nyt fra formand:  

 Opfølgning. 

 Støjdæmpning. Der blev vedtaget at Dan og Erling skulle sætte materialer op i lokalet. 

  Det bliver bestilt her i februar, og at Lars får gjort det, så vi kan betale det. 

 

   Valg af næstformand. Jeanette ville gå af. Ny næstformand blev Lisbeth Meier. 

              

   Fastelavn. Det bliver til noget der bliver solgt billetter, alt ok. 

 

   Nye sager: Formand vil forsøge at forespørge om  man ville låne boldklubben lokaler. 

             

   Vedr: Vandtønder. Dette bliver Lars opgave. 

 

  Grøn-gruppe: Pia, Erling, Sonja tager sig af blomsterbede ved LAR stykket og en snak med Lars. Da Lars bliver bedt                 

om, ikke at varetage dette emne. 

 Rengøring i beboerhuset :Er stadig ikke i orden, bestyrelsen har vedtaget at ejdomskontoret vil blive         frataget 

denne opgave, og at der bliver sat et firma til dette emne. Dette blev godkendt på mødet. 

 

Samdrift :Lars bliver kontaktet vedr. udearealer af Erling , Sonja og Pia.  

 

 SAB.: Repræsentantskabsmøde: ”syntes at det gik godt” mente bestyrelsen. 

 

Skimmelsvamp: snakkes der en del om, vedr. hvor meget vi har fået lavet for beløbet 500.000 kr. fremover bliver 

beløbet sat op til 750.000 kr. og det syntes bestyrelsen er mange penge, der bliver afsat 400.000 kr. om året til 

skimmelsvamp, vi skal have mere styr på hvad pengene bliver brugt til, f.eks.  Vægge og  
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vindueskarme osv. , og at Lars skal udspecificere beløbene fra alm. reparationer. Muligvis må vi have fat i 

miljøstyrelsen. 

 

Telefonliste: Er blevet opdateret. 

 

Husumnet: Der kommer et udkast senere, i forbindelse med tiltag til evt. ændringer. 

 

Hegn: vi skal have Lars til at indhente min. 3 tilbud på hegn og belysning. 

 

Følgegruppe: Der foreligger ikke noget nyt på nuværende tidspunkt, gruppen afventer møde snarest fra KAB. 

 

Gennemgang af budget udkast: alle var enige om at godkende det, blot havde vi noget i forbindelse med vaskeriet, vi 

overvejer om der skal udregnes en pris på hvad det koster med gas at køre tørretumbler, for evt. nedsættelse af pris 

for brugen af samme. Gaver og blomster, beløbet er rimeligt derfor ok.  

 

Budgetopfyldning for januar blev godkendt.  

 

Mødet sluttede i god ro og orden kl. 22.30  

 

 

 

               

              

 

           


