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Tilstede: Konstitueret formand, Torben (3), Diana(6), Pernille (32), Bjørn(36), Kasserer Charlotte(45), 
Jonathan (13)og Referent Marianne(1).  

 

Referat af 
 
BESTYRELSESMØDE i AB Ulfbuen 
10. september 2018, Kl. 19.00 i fælleshuset 

 

DAGSORDEN: 

1. Godkendelse af referat fra det seneste møde 4. juni 2018.   
 
2. Økonomi v/Charlotte. 3. kvartalsregnskab er sendt til DEAS. Mette er ved at få kigge adgang til konti i 
Nykredit. I forbindelse med hendes ansvar for venteliste. Der er mange på ventelisten. 

3. Nyt fra udvalgene: 
 
a. Køb og salg v/Diana. Nr. 12 er solgt til Dorthe Mortensen. Nr. 11 er solgt til Louise Deneke, begge pr. 
1.9.2018. Torben er ved at planlægge et møde i udvalget, således at der udarbejdes en tjek-liste. 
 
b. Driftsudvalget, (herunder grønt og legeplads)v/Jonathan. Der mangler 1-2 personer i udvalget. Der må 
være 2 ansvarlige for hver arbejdsdag/lugeaften. Alternativt er vi nød til hyre arbejdskraft udefra. Jonathan 
og Thomas Guld kigger på de blå trappeopgange omkring udskiftning af træ. 
 
c. Fælleshusudvalget v/Bjørn Der er  møde 18.9.2018. 

 
d. Bladudvalget. Overvejer hvad der skal ske på sigt. Torben har spurgt om input.  
 
e. Andre udvalg. Kommunikationsudvalget v/Pernille. Hans og Rikke kigger på et udkast evt. et fællesmøde.  
 

4. Grundejerforeningen v/Marianne. Midlertidigt referat er sendt før mødet. 
 
5. Sager vedr. andelshavere. Intet. 
 
6. Sager vedr. andelsforeningen 

Ny konstituering af bestyrelsen efter Lars(15) er udtrådt og Jonathan(13) er trådt ind. 
Ny formand: Torben Lethreborg nr. 3 og ny næstformand Marianne Andersen nr. 1 

Ny repræsentant i Grundejerforeningen Buerne Pernille nr. 32 og Suppleant Marianne nr. 1 
 
Valuarvurdering: Bestyrelsens holdning til forslagene fra udvalget blev debateret. 
Indkaldelse til beboermøde 11.9.2018. 
Ordstyrer Pernille nr. 32 
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Indkaldelse til Ekstra ordinær generalforsamling 17.9.2018: 
Torben laver stemmersedler. 
 
     a. Drøftelse af forslag til nye suppleanter 
 
     b. indkøb til den 11.9.2018 og den 17.9.2018 V/Diana 
 
     c. Bestyrelsens forslag af dirigent Lars (15) og referent Marianne (1) 
 
     d. Stemmetæller Charlotte og Bjørn 
 
DEAS er begyndt med elektronisk underskrivelse, f.eks. ved salg og andre bestyrelses godkendelser. 

7. Evt. diverse information. ABF tilbyder kurser som kan være relevante for bestyrelsen. 

8. Eventuelt. Intet. 

Næste mødetidspunkter: 
 
Tirsdag den 11. september 2018 beboermøde 
Mandag den 29. oktober 2018 kl. 19,00 
Mandag den 26. november 2018 kl. 17,30 med deltagelse af DEAS Annett 
Mandag den 28. januar 2019 kl. 19,00 Generalforsamling 

 


