Nordborg Andelsboligforening
Dagsorden
Møde den 18. august 2020 kl. 18.00 – 20.30
Sted: Mads Clausens Vej 45
Deltagere:

Søren Weiss(SW), Lisbeth Lindblad(LL), Poul Lyngkilde(PL), Lars Christiansen (LC) Leif
Mathiesen (LM) og suppleant Hans Jakob Larsen (HJL)
Fra administrationen Jan Mortensen (JMO)

Særlige forhold:
Afbud:
Fraværende
Gæst:
Referent:

1.

2.

Godkendelse af referat

Beslutning:

Fra mødet den 04.07.2020

Godkendt med bemærkning om at der udarbejdes et oplæg til
regler for finansiering af køkken og bad i afdelingerne.

Punkter til orientering
1. Formand og bestyrelse

2. Administration

1.1 Generalforsamling
Der forventes ikke over 100 deltagere så vi forventer at
afvikle generalforsamling på normal vis. Dog med start kl.
09.30 da der ikke vil være morgenbuffet.
1.2 Bordet rundt.
Perioden siden sidst har været præget af sommerferie og
Covid 19 restriktioner. Derfor ikke nogen særlig aktivitet.
2.1 Afdelingsmøder opsamling.
Budgetter og forslag udleveres til omdeling så det kan ske
senest 8 dage før møderne. Mapperne til bestyrelsen udleveres når alle forslag er indgået.
Der vil blive ændret i fællesspisning i år på grund at risikoen
ved at forsamle for mange personer ved indgang til salen.
2.2 Struktur og personale.
Ny ansættelsesaftale og stillingsbeskrivelse for JMO blev
underskrevet. Øvrig orientering taget til efterretning.
2.3 Bjarne reception 11/9.
Alt er planlagt og igangsat, herunder annoncering og
invitationer.
2.4 Log protokol.
Dette punkt er udsat til næste møde og til dels temamøde
den 17. september 2020.
2.5 Byggesag afdeling 13
Det gode vejr har betydet at vi kan forvente en afslutning
noget nær det planlagte tidpunkt. Byggeudvalgsmøde er
fastsat til den 3. september 2020.
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3.

Nyt fra udvalgene

3.1 NAB jubilæum januar 2021.
PL og LM arbejder med oplæg. Camilla fra kontoret vil
bistå i det omfang det ønskes. Det er besluttet, at der ikke
skal udgives et jubilæumsskrift ved dette jubilæum.
3.2 Julefrokost
LL og LC udgør udvalget.
3.3 Ryste-sammen arrangement
Der arrangeres ikke noget i 2020.
3.4 Juletræsfest søges gennemført hvis muligt inden for covid
Restriktioner.
3.5 Gruppen der installerer røgalarmer genoptager arbejdet
Efter en pause. Der indkøbes mundbind og håndsprit.

4.

Punkter til beslutning

4.1 Bestyrelsens beretning 2019/20
Oplæg til beretning blev gennemgået og SW sammenskriver
til brug for generalforsamling.

5.

Handlingsplan

5.1 Status på opgaver i handlingsplanen
Gennemgang på temamøde i september.
5.2 Egenkontrol
Behandles på temamøde i september.

6.

Eventuelt
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