REFERAT
Møde:

Bestyrelsesmøde, G/F Nordre Eng

Dato:

5. Maj 2015

Deltagere:

Claus (HBV 8), Jens (SBV 4), Brian (SBV 2), Niclas (SBV 6)

Referent:

Niclas (SBV6)

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde 12. januar 2015
Arbejdsdag
Skade på telt
Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde

Ad. 1
Referatet fra bestyrelsesmøde den 12. Januar 2015 blev gennemgået og godkendt uden kommentarer.

Ad. 2
Det blev aftalt at arbejdsdag 2015 bliver søndag den 7. juni med start kl. 10.00.
Claus laver løbeseddel med info om arbejdsdag og mailer den rundt til beboerne i foreningen, samt lægger
den på hjemmesiden. Claus printer desuden eksemplarer til omdeling i postkasser.
Jens deler eksemplarer ud i postkasser.
Følgende arbejder til arbejdsdagen blev aftalt:
-

Gyngestativ og borde på legeplads overfladebehandles med træbeskyttelse
Gynger på legepladsen efterses, herunder hængsler, beslag mv.
Kanter ved legepladsen skæres, der luges ukrudt og generel oprydning
Der luges ukrudt og generel oprydning ved bede ved P-pladser
Vejbump på HBV efterses og evt. løse bolte forsøges fastgjort

Jens indkøber træbeskyttelse og pensler.
Claus indkøber specialprodukt til fastgørelse af evt. løse bolte til vejbump.
Brian indkøber øl og vand til arbejdsdagen (½ kasse vand og ½ kasse øl).

Ad. 3
Morten (SBV 16) har fået oplyst, at den ene side af teltet der benyttes til sommerfesten er blevet ødelagt.
Skaden er formentlig sket pga. blæst ved den seneste sommerfest hvor Morten var forhindret i at deltage i
opsætning og nedtagning af teltet.
Ny side til teltet indkøbes såfremt omkostningerne er maksimalt 2.000 kr. Jens orienterer Morten der
undersøger hvad ny side til teltet koster og indkøber såfremt det er under 2.000 kr.

Ad. 4
Claus lægger fotos fra sommerfest 2014 ind på et beskyttet område på hjemmesiden. Adgang til området
fås via kode der mailes til de enkelte beboere i foreningen.

Ad. 5
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 29. september 2015 kl. 20.00 hos Niclas (SBV 6).

Mødet hævet.
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