Referat af bestyrelsesmøde 30.5.2017, kl. 10.00 (forkert dato) må være 12.06.2017
På mødet deltog: Carsten Lund, Jens Poulsen, Klavs Nielsen, Brit Berg, AnneMarie Aagaard og Kirsten
Petersen.
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.
Referatet blev godkendt.
3. Orientering fra formanden.
Restauranten får ny kok fra 1.7.2017. TDC har betalt for antenne for 2017 og vil gerne have en ny
aftale.
Åbent hus flyttes til 11.7.2017, da bestyrelsen skal have seminar den 4.7.17 og der vil ikke være
åbent hus i august 2017.
Bestyrelsens postkasse ved receptionen annulleres og stedet skal bruges postkassen på væggen
ved nedgangen til viceværten, sammen med de andre postkasser.
Borde og stole til terrassen skal indhentes fra forskellige frivillige grupper, da de hører til på
terrassen og at der i godt vejr, mangler borde og stole. Borde og stole i de forskellige grupper
indsamles af viceværten.
Vedrørende lamper i blok C er disse ikke skiftet endnu.
Vedrørende udskiftning af vinduer og døre dvs. nordfacaden skal skiftes og tilbud indhentes
vedrørende isolering, samt hvordan isoleringen kan ske, sidstnævnte undersøges af viceværten og
igangsættes inden det bliver koldt.
Vedrørende svar på henvendelse fra beboer angående træet ved trappenedgang, kommer med i
parkudvalget, når dette udvalg er nedsat.
Hvilken et forsikringsselskab vi skal vælge skal afvente en dybere undersøgelse og gennemgang.
4. Program for bestyrelsens seminar 4.7.17 udarbejdes af formanden.
5. Møde med medarbejderne.
Der afholdes møde onsdag den 14.6.17 om forventninger til personale og samarbejde med
bestyrelsen.
6. Forsikringstilbud.
Tilbuddene studeres nærmere.
7. Nyt fra udvalgene.
Intet nyt fra køkkenudvalg.
Forskønnelsesudvalg skal komme med prioriteret liste over de ting der ønsket lavet og bestyrelsen
skal have referat af udvalgets arbejde. Intet kan igangsættes uden bestyrelsens godkendelse.
Kystsikringsudvalget bliver kontaktet vedrørende ny situation, da kystsikring er overgået til
Kommunen. Referat kommer efter næste møde.
Administrationsudvalg. Der er rigtig gang i salgs af boliger, så der er travlhed i udvalget.
Opslag på opslagstavlen hvem der er medlem i de forskellige udvalg.
8. Bordet rundt.
Der kommer indlæg i HUGIN vedrørende kæledyr.
9. Næste møde 4.9.17 kl.10.00
Referent: Kirsten Petersen.

