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AFDELING 80 - SALAMANDERPARKEN 

 

Referat fra bestyrelsesmøde, Salamanderparken 
 

Afholdt den 30. Aug klokken 18.00 i fælleshuset. 

Til stede var: Mads, Laila, Ayten, Elinor, Lars, Gurli. 

Afbud: Ingen   

Dagsorden 

1. Valg af referent. 

2. Godkendelse af Dagsorden. 

3. Sager til drøftelse/beslutning 

a) Økonomi. *  

Efter gennemgang af budget, skal bestyrelsen godkende budget 2018  

b) Fælleshus.  

Fordeling af opgaver for fælleshuset, det er nødvendigt at vi fordeler opgaverne imellem 

bestyrelsesmedlemmerne noget bedre.  

c) Afdeling møde. *  

Bestyrelse skal snakke om punkter til det kommende afdelingsmøde, og fordeling af opgave der til.   

 

Praktiskes ting    Fremlægning 

- Modtage og registrering.  -     Årsberetning. 

- Bestilling af mad og drikke.  -     Økonomi. (Fælleshus) 

- Opstilling af bord og stole.  -     Aktivitetsudvalg. 

                                                                            -     Grundejerforeningen.  

4. Sager til Orientering 

5. Tema 

6. Næste møde 

7. Der forslås næste ordinære møde er den 28. september 2017 kl. 1800. 

8. Eventuelt. 

9. Beslutning, formidling ud til afdelingen 

 

Referat 

Ad. 1. 

Laila 

Ad. 2. 

http://www.salamanderparken.dk/
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Dagsorden er godkendt. 
 

Ad. 3. 

a) Afdeling budgettet er godkendt. 

Fælleshus regnskab godkendt. 

b) Hvert enkelte bestyrelsesmedlemmer i afd. 80 skal for fremtiden (nye som gamle medlemmer) 

have fordelt arbejdet, så alle har lige meget at lave. 

c) Punkter til afdelingsmødet: 

- Valg af Bestyrelsesformand 
- Godkende nye ordensreglerne. 

Punkter til ekstraordinær afdelingsmøde: 
- Afslutning fra altan til væg (gives videre til byggeafdelingen). 
- Udvidelse af fælleshuset og storskrald. 

 

Praktiske ting til afdelingsmødet møde. 

 

- Modtage og registrering: Lars og Gurli. 
- Mad og drikke: øl/vand/vin. Frugt/smørrebrød (Elinor og Ayten). 
- Opstilling af borde og stole (Mads og Lars). 
- Fremlæggelse gøres af Mads. 
- Økonomi Peter tager den overordnet. (Elinor tager fælleshusets økonomi og Ayten tager 

aktivitets økonomi). 
- Aktivitetsudvalg (Ayten). 
- Grundejerforening (Elinor). 

Ad. 4. 

a) Formændene i afd. 80 (Salamanderparken) og afd. 47 (Råhøjparken) har mødets for at undersøg 

mulighederne for at lavet et samarbejde afdelingerne imellem, og det udmøntede sig i en aftale om 

begge bestyrelser skal mødes ultimo okt. 2017. for at komme frem til et kommende samarbejde.   

Ad. 5. 

Næste møde er d. 28. Sep 2017. Vi ændrer bestyrelsens træffetid til 18.30 til 19.00, og så holder vi 

bestyrelsesmøde derefter. 

Ad. 6. 

- 

Ad. 8.  

- 

Tak for god ro og orden. 

 

http://www.salamanderparken.dk/

