Bestyrelsesmøde mandag d.1. juli 2019 kl. 17.30
Dagsorden
Referat: Cinna
Tilstede: Jonna, Jens, Lene (Marie) og Cinna

1. Siden sidst
Skriftlig henvendelse fra have 58 om dræn. Per hjælper med svar.
Vandhane ved foreningshus mangler tryk, Jesper have 54 køber ny vandhane og
skifter.
Dobbelt husudlejning Bo har overset at huset allerede var lejet ud til Anett og lejet
det ud til Torben.
Cinna tjekker med Torben om han har accepteret.
Bo har accepteret en husudlejning 31/12, men ikke ført det korrekt ind i mappen.
Vi er alle opmærksomme på, at få ført husudlejning korrekt ind.
Opdatere kalender på hjemmeside
Husudlejning på hjemmesiden.
Tirsdag 16/7 kl 10 møde med affaldsmand fra kommunen. Marie deltager sammen
med Cinna
Til nyhedsbrev
Vi gør opmærksom på, at hækken skal være klippet senest 1.august
Bestyrelsen vil 1.august foretage en havevandring og efterfølgende påtale afvigelser
ift forenings ordensregler.
Ikke blokerer vejene og respekter kørselsretningen
Hente ringe på kontoret

2. Kassere
3. Kloakfest
Status og den sidste planlægning
Vi regner med 80.
Jens bestiller øl og engangsbægre kul og optænding
Marie køber sodavand 2 gange 4 cola i Føtex og 4 jolly time og 4 jolly appelsin i Lidl
Jonna køber 3 pakker pip pølser og resten af maden
Cinna efterlyser frivillige til kl. 14
Vi pynter komedie kloak rester og wc papir
Vi mødes kl. 9 søndag og rydder op og tager kontorvagt

4. Aktiviteter i huset
Status på tilmeldt
4 uger før
5. Interessearbejde
Ny dato og indkaldelse
Vi afventer Tommy kommer hjem

6. Sag omkring tinglysning

7. Kloak –opfølgning
Der er del klager, der ikke er registret på mangellisten.
Brønde, der ikke er dybe nok, Cinna får status fra Nikolaj også på de udestående
rettelser af mangler.
Cinna og Jens arrangerer møde med kloakudvalget.

Vi tager dem til 1 års gennemgangen?

8. Evt
Præmiehaver
Marie har bestilt præmier og afleverer de udvalgte til kredsen.
Nøgle til ølrum?
Marie køber øl og vand til præmier.

9. Punkter til næste møde

Kasserer
Ekstraordinær generalforsamling
Dræn
Venteliste
Oprydning mailboks

