Referat bestyrelsesmøde 2. oktober 2019
Godkendt
Deltagere: Edvard, Jan, Morten, Stephan, Leo og Maria

1. Diverse byggesager
Bestyrelsen drøftede diverse byggesager.
#9 og #41 er til salg.
Edvard kontakter #41 vedr. P-plads.
2. Kasserer skifte
Bestyrelsen besluttede at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling den 27.
oktober kl. 16.00-16.15 for at få valgt en ny kasserer.
Leo fortsætter som kasserer frem til den ekstraordinære generalforsamling.
Maria kontakter banken.
3. TV inspektion – status
Jan har kontakt med Brdr. Jensen VVS og Kloak, som vil komme med et gratis tilbud
og tilbagemelding på TV-inspektionen. De har travlt og har ikke nået at sende tilbud
til dette bestyrelsesmøde, men Jan forventer at modtage det snarest.
Tilbagemeldingen er dog, at der ikke er noget akut, men mange småting, som
foreningen skal kigge på inden for de næste 3-5 år.
4. Vand
Edvard overtager Eriks plads i vandudvalget.
Edvard har kigget på vandforbruget og det er stort set det samme som denne tid
sidste år.
5. Forsikringer
Stephan har haft kontakt med Tryg og fået et tilbud, som bestyrelsen gennemgik.
Tilbuddet blev godkendt af bestyrelsen og Stephan kontakter Tryg for at sikre sig at
prisen holder sig indenfor vores budget.

Stephan laver et letforståeligt dokument, hvor den siddende bestyrelse fremover
nemt kan se hvordan Hf. Rosenvang er forsikret.
6. Kørsel på Mørkhøjvej – henvendelse til Hf. Birkevang
Punktet sat på til næste bestyrelsesmøde, da Maria ikke har nået det.
7. Biler på Fællespladsen
Det kan være svært for nogle at navigere med biler på Fællespladsen, da nogle biler
er store og fylder en del. Desværre giver det også af og til skader på hegn,
postkasser osv. hos de beboere der bor op ad pladsen.
Bestyrelsen drøftede muligheder og ser om ikke det ændrer sig ved kommende
hussalg og nedlæggelse af p-plads. Det vil give mulighed for at rykke en bil eller to.
Punktet tages op på næste møde.
8. Diverse
Bestyrelsen drøftede svar på henvendelse fra #5.
9. Næste møde
Mandag den 4. november kl. 17.00 hos Maria #27

