Afdelingsbestyrelsen Ndr. Munkegård
Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Referat af bestyrelsesmøde
Torsdag d. 06. februar 2020 kl. 19.00
Kælderen Dalstrøget nr. 135
Tilstede ved mødet var:
Bjarne Busgaard, John Hædersdal, Peter Rytter Hansen,
Maria Egevang, Suzanne Jensen, John Ankerberg og Malene Niemeier

Fraværende fra mødet var:
Laila Olsen

Dagsorden:
Punkt 1
Godkendelse af referat fra 09/01
Punkt 2
Orientering fra formanden

Referat:
Referatet er godkendt
a. TDC fibernet
Der afholdes et møde d. 25/2 angående tilbud om nyt Fibernet.
John deltager

a. TDC fibernet
b. Bygningsgennemgang og
budget

b. Bygningsgennemgang og budget
Bestyrelsen laver en gennemgang af bygningerne og budgettet den
27. april.

Punkt 3
Økonomi

Økonomien ser fin ud.

Punkt 4
Klagesager
Punkt 5
Opgaver 2020
a. P-pladser blok C og D opstart

Der er ingen klagesager

b. Amaliehaven

a. P-pladser blok C og D – opstart
Arbejdet startet til april.
b. Amaliehaven
Vi har fået et tilbud på at lave Amaliehaven, den endelige pris
udregnes og der indhentes tilbud, fra en anden inden det besluttes
om arbejdet skal udføres.

c. Stigstrenge
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d. Husorden, revision.

Punkt
Orientering fra udvalgene:
A. Grønne områder
v/Maria
B. Hjemmeside m.v.
v/Peter
C. Forbrug på ejendommen
v/John H.

c. Stigstrenge
Bestyrelsen har holdt møde med Almenbo som har præsenteret
forløbet om mulighederne.
Bestyrelsen indkalder til et ekstraordinært afdelingsmøde, så
beboerne kan blive informeret og så der kan stemmes om hvilken
løsning der vælges.
d. Husorden revision
Bestyrelsen gennemgår husordenen og præsenterer forslag til
ændringer på kommende afdelingsmøde.
a. Grønne områder:
Intet nyt
b. Hjemmeside:
Intet nyt – de seneste referater mangler at blive lagt ind – Peter
sørger for det.
c. Forbrug:
Er udleveret
Henrik er blevet bedt om at få et tilbud på et skumringsrelæ til blok E

D. Aktiviteter
v/Suzanne, Laila og Malene

d. Aktiviteter:
Der er styr på fastelavn.
Sommerarrangement planlægges til sommer.

Punkt 7

Romaskinen i motionsrummet er i stykker – vi indkøber en ny.

Næste møde er 05/03-2020 kl. 19.00
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