
Bestyrelsesmøde den 13/01-2021

1. Fremmødte: Kurt S. Tommy P. Anni P, og Peter G. Afbud fra Jimmy
R.

2. Siden sidst: Godt nytår til alle. Vi har købt en ny rutschebane til
legepladsen, da den gamle var revnet, den er betalt fra børnegruppen.
Baderummene har fået en kraftig rengøring og desinficerende rens samt
maling af døre og paneler, dette er betalt fra badegruppen. Skraldet på
Lavendelstien er ikke fjernet, så der bliver sendt brev ud til de
implicerede parter.

3. Logbog – post/ mail ud/ind:

Kontoret 9/1: Fornyelse af opskrivning på ventelisten. Tegninger på 2
stk. nye huse på Rosenstien blev afleveret til godkendelse, se punkt 6.
Note føjet til lejekontrakt på lejer 2.

4. Økonomi: Daglig driftskonto: 457.057,04 kr. Badegruppen:
9.958,00 kr. Aktivitetskonto: 43.277,83 kr. Børnekonto: 37.136,32 kr.
Nyetablering & Vedligeholdelse: 38.133,21 kr. Byg & Energi:
258.323,09 kr. Total kontosaldo: 843.985,49 kr. Herudover
kontantbeholdning på 183,50 kr.

Kassereren har overført følgende årlige beløb mellem bankkontiene:
beløb over kr. 10.000,00 fra Badegruppen til Byg, grøn energi
bankkonto, kr. 82.793,19. Indbetaling for passive medlemmer 2020 fra
Daglig driftskonto til Aktivitetens bankkonto, kr. 3.700,00. Bestyrelsen
har besluttet at Aktiviteten stadig friholdes for betaling af husleje, så
længe denne Corona epidemi raser.

Skrivelse fra Sydbank med opgørelse over den samlede betaling af
negativ rente for alle bankkonti i 2020, det er kr. 3.399,48.

Ved næste haveleje indbetaling pr. 1. april 2021, er der fjernet de 300 kr.
som skulle gå til Byg, grøn energi, da aftalen er udløbet, og skal
vedtages igen på næste generalforsamling.



5. Generalforsamling 2021, hvad gør vi?: Vi har undersøgt, og drøftet
om generalforsamlingen kunne foregå digitalt. Dette mener vi ikke er en
god ide,

da der er mange der ikke er rutinerede nok til denne form for computer
betjening. Nærmere info senere når vi ved mere.

6. Bygge ansøgninger: Bestyrelsen gennemgik begge tegninger på
opførsel af nye huse på Rosenstien, begge blev godkendt.

7. Næste bestyrelsesmøde: onsdag den 3/2-2021 kl. 16:30

8. Vagt på kontoret lørdag den 6/2-2021: Blev besat.

9. Eventuelt: Intet.

Referent: Kurt S.


