Referat for bestyrelsesmøde d. 23.10.2018 hos Anne i nr. 152

Underskrift af sidste mødes referat d. 14.08.2018
v. Tina Kristensen, Stefan Mougaard, Anne Hoveling (Kåre Lund var ikke tilstede. Underskriver på et senere
tidspunkt)

Igangværende kvistarbejde – status
Renoveringen af de resterende kviste i rækken nr. 156 –168 forventes afsluttet ultimo november.
Herudover er tømreren bestilt til at foretage en opfølgende renovering af kvistene i nr. 156 og nr. 158.
Idet sidstnævnte har høj prioritet pga. Tinas fraflytning, bestemmes det, at Tina selv aftaler snarlig
påbegyndelse af opfølgende renovering af kvisten i hendes hus (nr. 158). Stefan har fortsat den
overordnede kontakt til tømreren.
Økonomisk status pr. 30.09.2018
Gennemgang af foreningens økonomiske status v. Tina. Det ser fornuftigt ud i forhold til budgettet for
2018.

Hussalg i foreningen
Der skal foretages gennemgang af henholdsvis hus nr. 152 (solgt pr. 01.12.2018) og hus nr. 158 (solgt pr.
15.12.2018). Der er sendt mails med indkaldelse til bestyrelsesmedlemmer og købere om fremmøde i
forhold til følgende datoer:
Nr. 152: Torsdag d. 29. November kl. 17.30
Nr. 158: Torsdag d. 13. December kl. 17.30

Evt. indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Til bestyrelsesmødet blev det besluttet at, indkalde foreningens beboere til en ekstraordinær
generalforsamling mhp. at etablere en ny bestyrelse pga. kasserer og formands udtræden af bestyrelsen
(fraflytning fra foreningen). Dato for den ekstraordinære generalforsamling blev fastsat til onsdag d. 14.
November kl. 18.30. De kommende beboere i nr. 152 og nr. 158 inviteres.
Invitation udsendes snarest og senest d. 1. November 2018. Tina booker lokale. Anne og Tina (nuværende
formand/referent og kasserer) deltager ikke i den ekstraordinære generalforsamling.

Praktik i forbindelse med formand og kasserers salg af boliger
Både kasserer og formand (og referent) fraflytter foreningen og der vil i forbindelse med konstituering af en
ny bestyrelse være behov for at få organiseret flere praktiske og administrative opgaver. Her kan bl.a.
nævnes, nye bankfuldmagter, medarbejdersignatur og adgang til foreningens digitale postkasse m.m.
Foreningens printer samt en del fysiske dokumenter fra tidligere overtages af Marlene i nr. 160, som vil
sortere, arkivere og opbevare indtil en endelig bestyrelse er etableret.

Foreningens hjemmeside
På foreningens hjemmeside mangler oplysninger om foreningens mailadresse, Østjysk Energi skal rettes til
Aura og bestyrelsesmedlemmers private mailadresser skal slettes og erstattes med en henvisning til
foreningens mailadresse. Dette bedes Kåre gøre hurtigst muligt.
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Indkøb af gaver til mærkedage
Lonni i nr. 144 har tilkendegivet, at hun vil købe en gave til Henrik Østersø, som fylder 60 år den 30.
November 2018. Kåre i nr. 140 har sørget for indkøb af gave til Mette (hans kone) som fyldte 50 år en 19.
oktober. Gavebeløb er kr. 300,-

Planlægning af julearrangement d. 2. December 2018.
Lonni har endvidere tilkendegivet, at hun vil deltage i organisering af julearrangementet med indkøb af
godteposer, gløgg, æbleskiver, øl/sodavand m.m. Lonni må henvende sig til foreningens øvrige beboere for
hjælp til organisering af julearrangementet.
Tina og Susanne vil sørge for opsætning og klargøring af juletræ, så det kan være klar med lys.

Næste møde
Der aftales ikke noget næste møde på nuværende tidspunkt. Det er hensigten, at fastsætte en dato for
næste bestyrelsesmøde, når den nye bestyrelse er valgt på den ekstraordinære generalforsamling.

Evt.
Intet
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