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Referat bestyrelsesmøde 10. december 2014 
 

Tilstede Anny, Harald, Kåre ,Gert, Jette, Birgitte 
 
 

  Referat fra 19/11 2014 godkendt3Godkendelse 
 
  4 Økonomi status 
4.1 Perioderegnskab- gennemgået og skal eftergåes på enkelte punkter. 
                  SE-adgang til regnskab fungerer fint 
4.2 Status for manglende indbetaling – 2 betalt, 1 skal have ny faktura pga ny ejer 
                   1 til inkasso 
4.2.1 Kontrakt med Mortang Advokater underskrives 
 
  5 Administration 
5.1 Status for bankadgang – Administrator undersøger mulighed for SE-adgang til konto til 
                  FH-udlejer 
                   E-boks oprettelse – Kåre opretter og giver status på næste møde 
                  3 har fuld adgang og Kåre opretter resterende bestyrelsesmedlemmer 
5.2 Status forsikring – udsættes til næste møde 
5.3 Søren Grønhøj udtrådt – Desværre ikke modtaget svar fra Søren Hein, Kåre tager 
kontakt igen 
 
 
  6 Status fra nedsatte udvalg 
6.1.2 Dato for besigtigelse af udeområdet – Udsættes til forår 2015 
6.1.3 Tilbud på renovering af bede – Tilbud accepteres til udførsel efterår 2015 
             NSJ kontaktes af Harald 
6.2.1  Status på internet forbindelse – TDC kontaktes for møde vedr. etableringsomkost- 
ninger. Status på næste møde 
6.2.3  Status for etablering af flisegang – igangværende 
6.2.4  Bemanding vedr. FH-udlejning – Anny forespørgerFH-udvalg om de har en 
”annonce ” til rundsending i området om ”nye” udlejere pr. 1/1 2015, hvor 2 medlemmer 
af FH stopper med udlejning 
 
 
6.3 Kommunikationsudvalg 
6.3.1 Status for opdatering web-site – Michael Thorsen og Gert har opstartet opdatering 
6.3.2 Forslag til tekst - ”Husk at betale kontigent før generalforsamling – da du/I 
             ellers ikke har stemmeret” 
            ” Er der frivillige, som har lyst til at arrangere fastelavn mm” 
6.3.3 Web-opdatering – tidsplan – Fungerer ikke i alle systemer. Skrives hvilke 
             systemer der virker. 
 
 
  7  Mødedato -  Næste møde den 14. januar 2015 
 
 
   



 
 
 
9  Eventuelt  -      Midtvejsevalueringsmøde 11/1 kl. 11.00 
 
                           - Kalender for leje af fælleshus – der må ikke stå navn, adresse el. lign. på lejer, da 
                           det kan indbyde til indbrud mv. Jette spørger FH. 
 
                           - Mastercard FH overdraget til Linda/FH fra Kåre 
 
 
Ovennævnte tiltrædes: 
 
Ballerup, den 14. januar 2015  
 

 

-----------------------------------   ---------------------------------- ------------------------------- 

Anny Vahr Thuesen                Gert Schønberg   Kåre Saltbæk 

Formand          Næstformand   Kasserer 

 

 

-----------------------------------   ---------------------------------- ------------------------------- 

Harald Brixen           Birgitte Friis    Jette Brødsgaard 

 

 

 

 

 


