Referat af afdelingsbestyrelsesmøde d.04.01.2017 kl. 17.30
Fælleshuset i 34A

Deltagere: Qasir, Karin, Karsten, Jannie og Gertrud
Afbud: Steen
Uden afbud: Kirsten
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra sidste møde
4. Nyhedsbrev vedr. Helhedsplan/v. Johanne
5. Nyt fra administrationen/opfølgning af punkter fra sidst
6. Budgetkontrol/aktionsliste
7. Facebook/hjemmeside
8. Kommende møder/ kurser
9. Haver næste år – oplæg til diskussion er rundsendt
10. Fællesspisningen
11. Gennemgang af det store køkken/nyanskaffelser
12. Fælles frokost
13.Nyt fra styregruppen og ABC
14.Nyt fra kassereren
15.Nyt fra udvalgene/aktiviteterne
16.Evt.

ad 1.
ad 2.
ad 3.

Qasir/Gertrud
Ok. med tilføjelse af 6a, lys ambassadør og 6b skilte
Ok med rettelse 2000 kr. bogføres under klubber på konto 119

ad 4, 5 og 6. Punkterne udgik pga. Steens fravær
ad 6a.

Gertrud melder sig som lysambassadør (Albertslund kommune)

ad 6b.

Vi afventer nærmere besked ang. overvågning. Refleksmaling på
stenene i ”rundkørslerne” skal friskes op.

ad 7.

Facebook køre videre uændret. Qasir holder møde med Lars (Blokart)
ang. hjælp til vores hjemmeside.

ad 8.

Jannie og Gertrud deltager i kursus om bestyrelsesweb d. 28.2.
Karin, Qasir og Gertrud deltager i studietur til Espergærde d. 12.1.
Nytårsfrokost i Fælleshuset d. 10.1.
Reception i ABC d. 31.1. kl. 15 – 17
Styregruppemøde d. 12.1., ansættelsessamtaler d. 16. 17. og 24.1.

ad 9.

Årlig betaling for at få en have fastsættes til 50. kr. Bestyrelsen står for
tildeling af haver. Alle havelejere får afgang til skur med redskaber,
men ikke til vandslanger. Bestyrelsen indkalder til havemøde til foråret.

ad 10.

Oplæg fra Paul Unger, som vil starte fællesspisning op igen til februar.
Menuforslag godtaget. Pris 40 kr. For at minimere oprydningsarbejdet
skal deltagerne medbringe service til eget brug.
Startbeløb 2000,00 kr. Qasir og Gertrud holder møde med Paul.

ad 11.

Ikke stemning for nyanskaffelser. Qasir og Gertrud holder møde med
Johnny og Freddie. Utilfredshed med rengøringen.

ad 12.

Indbydelse udsendt. Jannie hjælper på dagen, hvis hun kan.

ad. 13

Referat fra sidste styregruppemøde udsendt. Karin køber 2 flasker vin
til receptionen d. 31.1.

ad 14.

Intet

ad. 15.

Banko, og kreativ klub starter igen. Fiskeforeningen har fået 5000 kr.
fra §18.
Klubregnskaber skal afleveres på næste afd.best.møde.

ad 16.

Intet

Qasir og Gertrud står for maden til næste møde

Referent Gertrud
d. 4.1.2017

