BESTYRELSESMØDE I HF. KILDEMOSEGÅRD.
DATO:

Onsdag, den 5. januar 2022, kl. 19.00

TIL STEDE:

Hans-Jørgen Jørgensen (HJJ), Janne Andreasen (JA),
Majken Møller (MM), Jan Werner (JW), Lizette Frederiksen
(LF)

AFBUD:
Dagsorden
1.
2.

Velkomst
Valg af dirigent

3.
Spildevandsudvalget

4.

Lys og ventilation
toiletter og baderum

5.
Havevandringen
6.
Renovering af
herretoilet i afd. 1
7.

Ulovlig lejeaftale,
hvad gør vi?

8.
Generalforsamlingen
9.
Bordet rundt

Referat
HJJ bød velkommen til årets første møde.
JA blev valgt.
MM orienterede om udvalgets arbejde. Da der stadig bliver
arbejdet på informationsmateriale mm. foreslår udvalget, at
der sidst i maj måned bliver indkaldt til et informationsmøde
og efterfølgende indkaldes til en ekstraordinær
generalforsamling i august måned, hvis der er stemning for
det.
Der er nu sat ventilation og lys op i alle baderum og på
toiletter i afd. 1 og 2.
Der har været flere henvendelser angående hækkenes
tykkelse og højde, så der vil blive kigget på disse endnu
engang.
Renovering af herrernes baderum går i gang den 6. januar
2022 kl. 7.30 og renovering af herretoilettet går i gang den
10. januar 2022 kl. 7.30 og dette er der skrevet ud til
medlemmerne om dags dato og der bliver hængt sedler
op.
Vi afventer svar.
Ordinær generalforsamling er planlagt til 9. marts 2022 i
Ellehuset.
På valg er HJJ og LF.
Frist for indkomne forslag til generalforsamlingen er senest
den 1. februar 2022.
JA - i forhold til budgettet for 2022 vil JA anbefale
bestyrelsen at fremkomme med forslag til dette snarest, hvis
der er nogen, der har noget de ønsker skal på budgettet for
2022. – Der mangler nogle ganske få bilag for at kunne få
regnskabet 2021 gjort klar til revisor.

10.

Referater?

11.
Ny hjemmeside eller?
12.

Evt.
Næste møde

Referaterne ligger på hjemmesiden for hele året samt i
tilgængelig mappe på kontoret
MM og LF har kontaktet administratoren for hjemmesiden
angående modernisering af hjemmesiden og dette er gjort
ved mail. Vi har fået svar via sms og tager senere stilling til,
hvad det videre forløb skal være.
intet
19. januar 2022, kl. 19.00, hvor generalforsamling, regnskab
og budget skal gennemgås.

