Bestyrelsesmøde Hf. Rosenvang onsdag den 8. maj 2019

Godkendt

Deltagere:

Stephan #13, Morten #4, Edvard #28, Jan #47, Leo #9 og Maria #27

Konstituering:
Dette var første møde, hvor den nye bestyrelse mødtes. Det blev aftalt, at møderne aftales fra gang til gang
og at vi inviterer udvalg med efter behov.
Udvalgene og alle andelshavere er naturligvis velkomne til at kontakte bestyrelsen og deltage i et
bestyrelsesmøde, hvis der er brug for det.
Bestyrelsen består af
Formand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Kasserer

Maria #27
Edvard #28
Jan #47
Morten #4
Stephan #13
Leo #9

på valg i 2021
på valg i 2021
på valg i 2021
på valg i 2020
på valg i 2020
på valg i 2020

Stor tak til Martin #46 for arbejdet i bestyrelsen. Martin modtager en gave snarest muligt.

Dokumentation:
Bestyrelsen mødes i efteråret og gennemgår det papirmateriale, der ligger i skuret og det materiale,
bestyrelsen har liggende på bl.a. pc’er. Vi scanner al dokumentation og lægger det på en harddisk, som kan
gå fra bestyrelse til bestyrelse.

TV-inspektion af kloakker:
Jan #47 har indhentet 2 tilbud. Vil indhente yderligere ét og vil derefter kunne forelægge det for
bestyrelsen.

Lys i haveforeningen:
Maria spurgte til antal ansøgninger og bad om en oversigt af hensyn til økonomien. Leo svarede, at der ikke
var kommet nogle ansøgninger endnu.

Vandmålere tilbud:
Erik #16/17 og Lotte #39 meldte sig til vandudvalget og vil desuden stå for indhentning af tilbud på
opsætning af vandmålere. Maria tilbyder at hjælpe, hvis der er brug for det.
Forsikringer:
Bestyrelsen talte om eksisterende forsikringer og behov. Stephan indhenter tilbud og resten af bestyrelsen
bidrager med hjælp.
Træer på volden:
Aftalen med kommunen var mandag den 13. maj kl. 08.00 og det blev aftalt, at Jan og Stephan deltager.
(Mødet er efterfølgende blevet aflyst af kommunen, ny dato følger).

Diverse:
Kuno har købt #42 og der bliver afholdt indmeldelsesmøde ved næste bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde: torsdag den 20. juni kl. 17.00 hos Edvard #28

