
Referat af bestyrelsesmøde d. 28.02.23 i Engskovbakken, Skødstrup 

Tilstede: Erika, Helene, Annette og Vicky 
Afbud: Mikkel 

Referent: Vicky 

1. Referater. 
1.1. Referat fra møde d. 30.01.23 godkendt.


2. Afdelingssager. 
2.1. Rundgang torsdag d. 16 marts kl. 15.30

       Hele bestyrelsen deltager i rundgangen.


2.2. Tur til Tyskland.

       Erika har undersøgt hvad man kan lave en tysklandstur for og har herefter haft møde med de 

       andre afdelinger, der udsendes indbydelser i denne uge og turen er sat til d. 22. April.


2.3 Beplantning på skråning mod marken.

      Intet nyt.


2.4 Solcelleanlæg v/fælleshuset.

      De er så småt startet med at sætte solceller op.


2.5 Udskiftning af vandmålere.

      Alle vandmålere er nu skiftet, så nu skal vi ikke selv aflæse mere.


2.6 Udvendigt malerarbejde.

      Intet nyt.


2.7 Tøjbyttecentral.

      Vi har set på rummet under ungdomsboligerne til byttecentralen, men syntes ikke, at egnede 

      sig til formålet. Helene er kommet på en anden idé og vil forsøge med et bord med tøj i

      vaskehuset, planen er, at det vil starte op medio marts.


2.8 Årsarrangement.

      Vi er blevet enige om, at tage ud at spise d. 1. April.


2.9 Generalforsamling i Vandværk og Fjernvarme.

      Vi er 4 fra bestyrelsen som deltager i møderne, Erika sørger for tilmelding.

      Vicky får Louise til at gennemgå det nye forslag til vedtægtsændringer, da de gerne vil prøve

      at udelukke os for at sidde i bestyrelsen. 


3. Nyt fra AlmenBo. 
3.1 Personaleændringer.

      Der er en af pigerne i udlejning som er holdt og der søges ny medarbejder.

      

3.2 Leje af sommerhus.

      Det er tid for at søge sommerhuset i Dyngby, hvis man vil leje det i år. Der kan læses i

      nyhedsbrev fra februar måned eller på AlmenBo´s hjemmeside hvordan man gør.

      

3.3 Ændring i organisationsbestyrelse.

      Efter mange år har Morten Glud valgt at trække sig fra bestyrelsen.

      


4. Evt./Næste møde. 
4.1. Næste møde 27. Marts.


