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AFDELING 80 - SALAMANDERPARKEN 

 

Referat fra bestyrelses møde: 
 

Afholdt torsdag den 29-10-2015 klokken 19.00 i fælleshuset. 

Til stede var: Elinor, Ayten, Mads, Mikkel. 

Afbud fra: Martin. 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat 

2. Valg af referent 

3. Regnskab (Elinor) 

4. Godkendelse af forretningsorden 

5. Valg af formand 

6. Valg til andre poster 

a. Næstformand 

b. Kasserer 

c. Div. Udvalg 

i. Aktivitetsudvalg 

ii. Udvalg for udeområder 

iii. Udlejningsudvalg 

iv. Internetudvalg 

v. Boligsocialt udvalg 

vi.  

7. Valg til repræsentantskab (3 medlemmer) 

8. Valg til poster i fælleshuset  

9. Indkøb af salt til afdelingens beboere 

10. Trampolin 

11. Evt. 

Referat 

Ad. 1. 

Da referatet ikke er sendt rundt, udskyder vi punktet til næste møde. 

Ad. 2. 

Mikkel er valgt. 

Ad. 3. 

Regnskabet skal foreligge til mødet d. 26. november. 

Regnskabet skal desuden være up to date ved mødet i august, så det er klar til evt. overdragelse til ny 

bestyrelse. 

Vi er ikke tilfredse med vinduespudsningen i fælleshuset og aftaler, at vi skal skifte vinduespudser. 

Gennemgang af budgetkontrol foretages af kasserer og formand. 

Ad. 4. 

Udskydes til næste møde, da vi ikke har en færdig forretningsorden. 

Suppleanter indbydes til bestyrelsesmøde mindst en gang i kvartalet. 
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Ad. 5. 

Mads er valgt uden modkandidat. 

Ad. 6. 

Næstformand: Mikkel er valgt uden modkandidat. 

Kasserer: Elinor er valgt uden modkandidat. 

Udvalg.  

Aktivitetsudvalg: Ayten er formand, Elinor er kasserer. 

Udlejningsudvalg: Elinor, Mads, Ayten og Mikkel 

Internet udvalg: Ayten, Mikkel. 

Ellers nedsætter vi ad hoc udvalg. 

Ad. 7. 

Mads, Mikkel, Elinor er valgt til repræsentantskabet. 

Ad. 8. 

Udlejningsudvalget vælger selv. 

Ad. 9. 

Vi bestemmer, at vi kan have mulighed for at købe vejsalt hos Torben. Elinor er imod. 

Ad. 10. 

Vi sætter Ole til at undersøge reglerne omkring opstilling af en trampolin samt en evt. forsikring. 

 

Næste møde bliver torsdag d. 26. november klokken 19.00. 

 

Tak for god ro og orden. 

 

 

 

 

 

 

 


