Nyheder fra bestyrelsen
Kære Beboere
Bestyrelsen har haft deres første, og konstituerende, møde. Det
var spændende at mødes. Der pågår p.t. overdragelsesforretninger fra de udtrådte bestyrelsesmedlemmer, i det omfang
det er muligt. Alle de nuværende medlemmer glæder sig til, i tæt
samarbejde, at skabe de bedste rammer om vores fælles
boligområde.
På mødet blev arbejdsopgaverne fordelt – jf. information udsendt
til alle lejligheder.
Derudover blev det besluttet, at sommerdagen vil være den
Sidste lørdag i august - 31.8.2013
Der udsendes mere detaljeret information om dette senere. Hvis
der er spørgsmål kan man henvende sig hos Helle Bro Groth
hbr@cphbusiness.dk.
Se i øvrigt vedlagt information fra sidste møde. Hvis man kunne
tænke sig at få denne pr. mail, kan man bede om dette på
hbr@cphbusiness.dk
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Information fra bestyrelsesmødet:
Bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 17.30-19.30
Bestyrelsens medlemmer: Bo Bang Petersen (BBP), Helle Bro
Groth (HBG), Josef Weiss (JW), Lars Marqvart Jørgensen (LMJ),
Per Solberg Hansen (PSH), Verner Daugaard (VD), Inge Rostrup
(IR)
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste gang – underskrevet af
JW/LM/VD.
2. Konstituering: se skema som blev udsendt med referatet fra
generalforsamlingen
3. Blokrenovering
 Fremadrettet er det hensigten at vi vil lave et kort skriftligt
referat som opfølgning på informationsmøder.
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4. Evaluering af generalforsamlingen
 Det understreges overfor alle, at der løbende kan stilles
spørgsmål direkte til bestyrelsen – som vi med glæde svarer
på.
 Forslag som stilles på generalforsamlingen, skal gerne være
så specifikke som muligt, og inkludere præsentation af
projektets økonomiske konsekvenser (hvis relevant).
 Generalforsamlingen 2014: Lige pt. planlægger vi efter
onsdag den 24. april.
5. YouSee aftale
 Ny aftale er underskrevet. Der udsendes mere info snarest,
fordi YouSee har udsendt et brev, der kan opleves som
forvirrende.
6. Sommerdag
 31. august
7. Eventuelt – info:
 Udkørslen bliver gjort i stand af kommunen
 Parkering ved hjørnerne – kommunen gør ikke umiddelbart
noget – kantstenen males gul på hjørnet
Næste møde: 17.6.2013 kl. 17.30
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