Referat fra bestyrelsesmøde 10/4-18 i RH40 20-20:30
Deltagere: Pia, Casper, Lene og Hanne
Fraværende: Michael, Allan
Referent: Casper
1. Godkendelse af sidste referat foretaget: Ja
2. Opfølgning på generalforsamling
a. Bestyrelsen er konstitueret, og roller er fordelt som følger
Formand
Hanne
Kasser
Lene
Bestyrelsesmedlemmer
Allan, Casper & Pia
Suppleant
Michael
Revisor
Søren
Revisorsuppleant
Bo
b. Udarbejdelse af velkomst information til nye beboere er under udarbejdelse, ved næste
møde opfølgning (Ansvarlig Allan)
c. Tilbud fra JK kloakservice accepteres, til gennemgang af rendestenbrønde på RV, tilbuddet
lyder på 1.250,- kr. pr. brønd, der er i alt 25 brønde, nogle skal måske spules, som giver en
merudgift. Beløbet ligger derfor mellem 35.000 – 40.000 kr.
d. Top Danmark kontaktes omkring tilbud på forsikring som dækker bestyrelses ansvar.
(Ansvarlig Lene)
e. Kommunen kontaktes med henblik på beplantning på støjvold, for at dæmme op for efter
bestyrelsens mening et stigende antal indbrud i området. Bestyrelsen vil foreslå kommunen
beplantning med krattyper, som f.eks. brombær, hybenroser eller andet hurtigt voksende
beplantning. (Ansvarlig Hanne)
f.

Træfældning på vendeplads er diskuteret, men afventer til næste møde da Michael var
fraværende. (Ansvarlig Michael)

g. Bestyrelsen har besluttet at beholde nuværende kapitalstrategi, og agter derfor ikke at
investerer yderligere i værdipapirer. Bestyrelsen ønsker at kunne disponere over den
nuværende frie kapital, for ikke at skulle betale gebyrer ved kapitalbehov, og mener at vi i
en nær fremtid har behov for arbejdskapital til betalinger i forbindelse med vejprojektet.
h. Underminering af fliser på stiksti mellem RV & GV udsættes til næste møde

Budget
i.

Regning fra storkedal for snerydning modtaget på 20.250,- for året, dette er derfor en
overskridelse budgettet som er sat til 10.000,-.

3. Evt.

Næste mødedato og sted: 12/6 kl 20-21:30 i RH #40
Referat udsendes indenfor 1 uge til kommentering. Der godkendes på e-mail, referat sendes til Casper der
lægger det op på hjemmesiden sammen med info om dato for næste møde
Godtgørelse for afholdelse af bestyrelsesmøde (100kr) fås ved aflevering af fx underskrevet dagsorden hvor
det fremgår hvor mødet er holdt inkl. kontonummer til kasserer.
Udvalg:

Hussalg (Hanne), Regnskab (Lene), Asfalt (Allan, Casper, Michael), Vej & park (Michael),
Legeplads/Fastelavn (Pia)

