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Bestyrelsesmøde i afd. 44. tirsdag den 1. september 2020 kl.15.00 
Deltagere: Bent Sigvardt ( BS ) – Lilly Holgaard ( LH ) Bruno Broch ( BSB )            

Før mødets begyndelse, oplyste bestyrelsesmedlem Lilly Holgaard, at hun efter dette  
planlagte møde, udtræder af bestyrelsen. 
BS vil kontakte 1. suppleant Harry Østergaard Andersen, for overtagelse af den ledige 
bestyrelsespost  

Dagsorden med Referat.. 
1. Godkendelse af referat af sidste bestyrelsesmøde. 
      Referat er godkendt og er videresendt, til vores hjemmeside hos AlmenBo. 

2. Post og mails. 
Indkaldelse til repræsentantskabsmøde, samt anulering af samme. 
Indkaldelse til afdelingsmøde, samt anulering af samme. 

3. Kontokort gennemgang. 
Kontokort Ikke modtaget pga. corona krise.  Udskudt til 1. oktober. 

4. Status på løbende sager: 
a. Gennemgang af afdelingensbestyrelsens  vedligeholdelsesplan. 

Bestyrelsen vil indkalde til møde med Mogens Truelsen og Frank Strøm, for      
opfølgning af vedligeholdelsesplan og referat fra Rundgang. 

b. Ukrudt, grene og blade fjernes i syrenbuskehæk ved abdelsboliger. 
                              Se vedligeholdelsesplan pkt. 7. 

5 .Orientering om løbende intert månedsregnskab. 
Kasseren fremsendte regnskab blev godkenst.   

                 6.Gennemgå referat fra Rundgang pr. 5. marts 2020. 
Se pkt. 4.a 

                 7.Bestyrelsens opfattelse af meddelelsen om ”aflyst afdelingsmøde” 
Bestyrelsen tager aflysningen af afdelingsmøde til efterretning. 

                  8. Fastsætte dato for næste bestyrelsesmøde. 
Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til afholdelse tirsdag den  6. oktober kl. 10.00. 

                  9. Eventuelt. 
Ved mødets begyndelse  kom Jytte Bay og spurgte, om man måtte bruge fælleshuset 
til hygge om mandagen og malerhold hver anden tirsdag. 
Vi svarede, at hvis de gældene internationale love og regler for beskyttelse mod  
corona bliver overholdt, er der ingen hindtrig for at benytte fælleshuset.  
Disse regler skal alle, der bruger fælleshuset overholde. 
Inger M.S. Sigvardt har indkøbt sprit og klude, som er tilgængelig for brugere af 
fælleshuset. 
Er der tvivl om brug og anvendelse af de indkøbte beskyttelsesmaterialer og   
sikkerhedsregler, kan man rette henvendelse med spørgsmål til Inger. 

     
                                                  Referat: Bruno S.Broch 


