Referat fra bestyrelsen

1. Rensning af tage. Vi fik dem renset for nogle år siden og det har ikke virket
alle steder. Vi har derfor aftalt, at vi vil høre afdeling 17 & 18 af om de vil
være med således, vi kan få et tilbud til rensning af tagene, til foråret 2018.
2. Køb af bordbænkesæt til legepladsen. Vi vil snakke med afdeling 17 & 18
angående dette.
3. Efterisolering af husene. Tanken var at få husene varmefotograferet, for at se
om det mangler isolering. Da vinduerne blev skiftet fandt de ud af, at der
mangler isolering rundt om vinduerne, som årsager i fugt og skimmel i
hjørnerne på vinduerne mange steder.
Vi har besluttet at vente, og se om det ikke hjælper med de nye vinduer.
4. Vi har valgt datoer. Flagstangsmøde d. 20. maj, arbejdsdag d. 17. juni og
gadefest d. 19. august.
5. Telt til gadefest. Vi besluttede, at hvis vi ikke kan bruge det telt vi har brugt til
gadefest hidtil, så vi vil købe et nyt, da det er billigere end at leje. Det vil så
være mulighed for beboere at låne det.
6. Bestyrelsesgodtgørelse efter bekendtgørelse nr. 1308 fra skatteministeriet.
Vi har godkendt godtgørelse af udgifter til telefoni, internet, kontorartikler,
omkostninger for møder mm. til højst kr. 3750,- kr. pr. år. Der vil være ført
bogføring hvor udgifter vil være synlige og et evt. overskud vil blive brugt til
gadefesten det kommende år.
7. Indkomne forslag.
- Genoptagning af at afdelingen giver til rundt fødselsdag og andre store
begivenheder – Vi vælger at flytte dette forslag til afdelingsmødet.
- Ideer til bedre udnyttelse af vores fælles arealer (ved siden af nr. 10 og ved
fælleskur) – Vi ønsker forslag fra jer, som vi kan drøfte til afdelingsmødet
og derefter tage en beslutning.
- Køb af græstrimmer – Vi vil købe ny græstrimmer til afdelingen.

