Møde den 24.04.2013

Beboerrepræsentationsmøde, referat/dagsorden
Generalforsamling
Møde foregår: I kælderen
Møde den 24.04.2013
Møde start: kl. 19.00
Møde slut: kl. 20.30
Tilstede er: Repræsentation plus 9 andre beboer.
1. Valg af dirigent.
1. Jonas

2. Valg af referent.
1. Jonas

3. Formands beretning
1. Der er klager over at der ikke er varmt vand nok (for det meste et par timer om
aftenen en gang imellem. Fyre rummene er blevet lavet om, så det skulle afhjælpe
varm vands problemerne.
2. Der er problemer med at gennemskue 5 års gennemgangen. Der er generelt
problemer med fugningen rundt om vindueskanterne.
3. Der har været cykeloprydning, og ca. 70 cykler blev fjernet plus andet legetøj.
4. Planer med gården i løbet af sommeren. Der kommer nye rør til kloakkerne, som
skal tage regnvandet, og derfor skal gården graves op. Der vil også blive gravet op
ude om bygningen.
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5. UFFE. Han beder om at vi husker at låse ud til skralderummet, da klunserne virkelig
bruger meget krudt på rende rundt og rode i skraldet, og det får det til at rode
meget i det område.

4. Kasser beretning
1. Ellen beretter:
1. Vi har brugt ca. 37.000 kr. på LLO
2. Ca. 1700 kr. på hjemmeside.
3. Ca. 430 kr. på juletræ
4. Regnskabet er godkendt af alle tilstedeværende.

5. Valg til bestyrelsen:
1. Formand Betty
2. Kassér Ellen
3. Revisor Poul
4. Suppleant Kim
5. Suppleant Jonas

6. Indsendt punkter til møde:
1. Bomme i gården: Bomme i gården kommer ikke til at ske, da Datea er imod det.

7. LLO:
1. Vi melder os ud af LLO. Dette blev vedtaget med at alle stemt for at vi skulle melde
os ud.
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8. Eventuelt:
1. Sætte malerier op nede i kælderrummet, så det tager noget af lyden.
2. Biler som bør fjernes. Betty tager billeder og snakker med politiet.
3. Sag mod Datea angående varsling af skatter og index-regulering.

9. Hvem indkalder til næste generalforsamling?
1. Navn: Formanden Betty
2. Procedure for møde indkaldelse
1. Der skal sendes Email. Dette skal gerne sendes/afleveres 2 uger efter sidst
holdte møde.
2. Mail skal indeholde tidspunkt og sted for kommende møde og referat af
forrige møde.
3. Repræsentanterne skal mindes om mødet 7 dage før det næste møde.
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