
Bestyrelsesmøde den 3/8-2020

Deltagere: Mette Nielsen, Mogens Nielsen, Kristian Nielsen, Jakob 

Smith, Kenneth Hansen, Jens Kirkegaard

Afbud: Kenneth Johnsrud

1 Godkendelse af sidste mødes referat
2 Økonomi
3 Valg af kasserer
4 Anskaffelse af trailer
5 Gyngestativ og trampolin, ansvar og brug
6 Datoer for kommende bestyrelsesmøder
7 Opmærkning af P-Pladser
8 Næste havedag (mulighed for afhentning af haveaffald uge 43)
9 Opsætning af alarmer i pulterrum Afløbs kontrol af fald i pulterrum
10 Udførelse af ekstra opgaver arbejdes dag
11 5 års gennemgang.
12 Rensning af tag.
13 Procedure for rekvisition af håndværkere
14 Grundejerforening (GVL)
15 Evt.

AD 1 Godkendt

AD 2 Økonomi ok

AD 3 Jakob er valgt til ny kasserer

AD 4 Vi venter til foråret med trailer, i mellemtiden finder vi ud af hvordan og hvorledes, 
med KAB Jens finder ud af hvem der er kontakt person mht. forsikring mm.

AD 5 Problemer med overholdelse af regler med trampolin, Jens snakker med hovedhuset.

Mogens laver oplæg til hvad der skal stå på skiltene, opmærkning mm. vi har reglerne 
mm.

AD 6 Fremadrettet bestyrelsesmøde den første ulige mandag i en måned

AD 7  Der laves 4 skilte mærket med Egedal boligselskab, der sættes op på nord 
parkeringspladsen

AD 8 Der er KLM der skal arrangere arbejdsdagen. Anden lørdag i september den 12 i uge 
37.



AD 9 Skule gerne køre sin skæve gang, jens følger op sidst i denne uge

AD 10 fremadrettet skal der køres skrald væk på dagen, fraværs opgaver skal uddeles inden 
arbejdes dagen.

AD 11 det kører sin skæve gang.

AD 12 vi sætter i gang med tagrensning

AD 13 Afventer

AD 14 Der skal laven en ny arbejdsplan for arbejdes uger

Ad 15 Hul i taget på pergola, husk deadline for bestilling af fiber net.

Næste møde den 7. september kl. 1930


