Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 8.11. 19.00 hos Lars Dy.3b

2. november 2017
1. Afbud? Ingen kendte
2. Godkendelse af denne dagsorden
Godkendt
3. Underskrift af referat fra forrige møder: Udskydes.
4. Nyt fra formanden
a. Intet nyt.
5. Nyt fra kassereren
a. Lajla, konstitueret kasserer fra 1.9. frem til
generalforsamlingen herunder fuldmagter og prokura: Der
skal tilføjes en formuleringsændring i vedtægterne,
således at vedtægternes paragraf 6 ændres til, at vi ikke
har to konti, men kun 1 som vedtaget på
bestyrelsesmødet den 16. August 2017. Fordi det viser sig
umuligt at finde flere banker som vil have foreninger som
kunder. Og at det derudover koster 2000kr pr konto.
Der underskrives på notat fra banken angående fravigelse
af disponeringsbegrænsninger for bruger af netbank.
Dette betyder, at kassereren kan betale under at
formanden også skriver under på hver eneste betaling.
Det er en undtagelse som gælder frem til
generalforsamlingen, hvor der så bliver stillet forslag om
at bestyrelsen kan arbejde uden dobbelt-prokura (dobbeltunderskrift) som generalforsamlingen tidligere har
besluttet. Dobbeltprokura koster 150kr om måneden.
Bestyreksen følger løbende regnskabets udvikling fra
møde til møde, hvor kasserens fremlæggelse er fast
punkt.

i. Der skal laves et forslag til vedtægtsændringen. Jane
spørger i Husum Grundejerforning hvordan andre
foreninger gør.
b. Kontingent restanceliste: Jane forhører Thor om det er sat
i gang, som aftalt på sidste møde og om flere generelle
overdragelsessager
c. Regnskab: Vi forhører hos Thor.
6. Verserende sagers stade.
a. Hvordan går det på hjemmesiden: Gitte kontakter Mads
Lundby ang æ,ø,å-fejl på hjemmesiden. Vi ser os om efter
hjælp i foreningen.
b. Indscanning af manglende referater Jane: Er undervejs.
c. Flisereparationer Lars og Jane: Der har været rundgang og
der er lavet en liste. Vi søger efter et firma som vil og kan
varetage den opgave. Jane forhører sig efter et firma.
d. Sugehul på Åvendingen: Lajla: der var et medlem som har
henvendt sig ang et hul i vejen på Åvendingen. Et
tragtformet hul som vokser lidt. Medlemmet har henvendt
sig til kommunen. Efterfølgende har Lajla kontaktet Hofor
og de har sagt at de vil gøre noget. Men der skete stadig
ikke noget. Efterfølgende har 2 af kommunens folk
besigtiget skaden og har givet påbud til Hofor om at lave
det. Der skal følges op på om dette påbud er gennemført.
Lajla følger op og finder ud af hvad vi kan gøre indtil da
e. Udredning på opsparing til veje og fortove: Gitte/Jane:
Teksten er lagt på hjemmesiden.
7. Punkter på dagsorden:
a. Skiltning om nabohjælp i fællesskab med gf. Danas Park
Jane: Vi har ikke hørt noget siden. Jane følger.
b. Foto af bestyrelsen til hjemmesiden: er taget. Gitte
opdaterer hjemmesiden snarest
c. Skraldespand tømning på plænen: Der har været en
henvendelse fra et medlem om at skraldespandende ofte
flyder over. Bestyrelsen er opmærksom og fortsætter 1 år
med den nuværende ordning og evaluerer om 1 år.
8. Eventuelt:
a. Henvendelse fra medlem ang huller i vejen. Medlemmet
har sendt en liste med huller samt en påmindelse om at

skiltet “Åvendingen” er skævt. Gitte giver kommunen et
praj.
b. Vendingerne på slotsherrensvej. Vi har stadig ikke fået
hverken Rødovre eller Københavns kommune til at tage
ansvar endnu.
c. Vi kan søge kommunen om at få kampsten på vores
hjørner, så kantstene ikke bliver ødelagt. Det er en god idé
som vi vil følge op på. Lars følger op.

