Referat
Dato
Tid
Sted

01.02.2017
Kl. 19:00 – 22:00
Hos Thea
Birkeparken 1, 3.tv

Deltage re

Frank Wegne r
Thea We is
Anita Grave rsen

Fraværende

Afbud Ida B. Nie lsen
Afbud Flemming Jense n

Bestyrelsesmøde Solvangen
Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger
2. Planlægning af generalforsamling
1. Indkaldelse, valg m.m.
a. Vores dirigent er desværre forhindret i år, så vi undersøger om Johnny ude fra Kredsen kan
hjælpe os med opgaven.
b. Indkaldelsen skal være udsendt senest 14 dage før afholdelse, så vi udsender senest 1.
marts 2017.
c. Valg:
i. Bestyrelsen: Frank genopstiller, Anita og Ida genopstiller ikke.
ii. Vurderingsudvalg: Elsebeth genopstiller og Kristen har meddelt at hun stiller op.
iii. Revisor og suppleanter: Anita tager kontakt og vender tilbage med et svar.
d. Angående afgået bestyrelsesmedlem Jeppe Rørsgaard, så har han ikke afleveret mobilen
endnu, derfor sendes der en mail hvor Jeppe får 14 dage til at afleverer mobilen ellers vil
prisen for mobilen blive opkrævet sammen med havelejen.
2. Regnskab
a. Regnskabet gennemgået og budget for 2016 har passet meget godt, dog er der et lille
merforbrug end forudset, med disse bemærkninger blev regnskabet godkendt af de
fremmødte, Anita tager kontakt til Flemming og Ida for godkendelse.
b. Angående fællesforeningens regnskab indgår lejeindtægt for Marketenderiet, dette skal
undersøges nærmere i 2017, da Thea mener at lejeindtægten skal tilgå Solvangen.
3. Dato for endelig beretning
a. Thea fremsender forslag til endelig beretning senest 11. marts 2017
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4. Forslag:
a. Have 62, vedlægges indkaldelsen som bilag.
b. Ral på stierne, indskrives i indkaldelsen
c. Jubilæumsfest, vedlægges som bilag
5. Kloakering
a. Flemming har oplyst at med hensyn til hans kommunikation til Aarhus kommune angående
kloakering og HF Skovlunde så er der på nuværende ikke en afklaring dog så er både
kredsen og kommunen kommet op af stolene og holder en del møder for tiden. Flemming
forventer stadig at han har et oplæg til vores GF angående området og laver dette når han
har en afgørelse fra kommune og kreds.
6. Indkøb
a. Thea og Frank handler ind til GF og vi mødes d. 25. marts kl. 09:30 ved Åbyhøj Bibliotek.
3. Status på haver
 Med hensyn til have 15 så har Flemming på nuværende fået 3 forskellige Entreprenør til at kigge på
problemet og får en tilbage melding. Den Entreprenør som Troels har haft på besøg må efter
Flemmings opfattelse komme på banen og mødes med os/Flemming for at forklare hans udmelding
til Troels. Der var enighed om at Flemming kontakter Troels for et møde.
4. Containerperson
 Der var enighed om at høre generalforsamlingen om der er et medlem som gerne vil påtage sig
opgaven, såfremt det ikke er tilfældet, at bestyrelsen får bemyndigelse til at finde en person som vil
påtage sig opgaven.
5. Oplæg fra festudvalg
 Bestyrelsen har modtaget og gennemgået et oplæg fra festudvalget, der er behov for en dialog med
udvalget inden forslaget fremsættes på generalforsamlingen.
6. Eventuelt
 Intet
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Refe rent/Godkendt

Formand
Thea We is

Godkendt

Godkendt

Bestyre lsesmedlem
Afbud
Flemm ing Je nsen

Næstformand
Frank Wegne r

Godkendt

Godkendt

Kasse re r
Anita Grave rsen

Bestyre lsesmedlem
Afbud
Ida B. Nie lsen
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