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Referat fra Bestyrelsesmøde, Salamanderparken 
 

Afholdt den 26. okt. klokken 18.30 i fælleshuset. 

Til stede var: Mads, Ayten, Elinor, Niels, Lone, Lars og Gurli. 

Afbud: ingen   

1. Godkendelse af Dagsorden. 

2. Sager til drøftelse/beslutning 

a) Kommunikation i bestyrelsen. 
Hvordan skal bestyrelsen kommunikere internet og eksternt, hvordan bliver vi bedre. 

b) Grundejerforeningen 

Der skal tages stilling til hvordan vi skal forholde os til grundejerforeningen i.h.t emner vi 

eventuelt gerne vil truffen igennem, hvilken plan har bestyrelsen for området og hvilken 

retning vi trække GF 

c) Fælleshuset drift 

Fælleshusudvalget har et ønske om at købe nogle nye ting til huset bl.a. kaffemaskine og ting til 

daglig drift. Og det er også nødvendigt at bestyrelsens se på priserne for leje af fælleshus og 

værelser 

d) Repræsentantskab  

Skulle bestyrelsen have nogle punkter der skal tages op på det næstkommende 

repræsentantskabsmøde skal disser nævnes, og der er mulighed for at diskuteres eventuelle 

forslag. 

3. Sager til Orientering 

4. Tema 

a) Forslag 

Har bestyrelsen forslag til hvilken tema vi kan bringe op i det kommen valg år. 

- Vedligeholdelse standart. 

- Kunst i afdelingen 80. 

- Visioner for afdeling 80. 

- Udvikling af bestyrelsen med kursus.    

5. Næste møde 

Der forslås næste ordinære møde er den 30. nov 2017 kl. 1830 

6. Eventuelt. 

7. Beslutning, formidling ud til afdelingen 
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Referat 

Ad. 1a. Godkendt.  

Ad 2a. Klare internt ved uenighed, udmeldinger fra bestyrelsen skal ud til alle i bestyrelsen. Brug af 

mobiltelefon begrænses så vidt det er muligt. 

Ad 2b. Formanden for grundejerforeningen har møde d. 7/11 -17 med grundejerforeningen, giver 

referat til næste møde d. 26/11-17 

Ad 2c. Kaffemaskine er godkendt. Priserne på værelser og fælleshus forsætter uændret. 
Suppleanter fra bestyrelsen bliver ligestillet med bestyrelsesmedlemmer vedr. leje 1. årligt af 
værelse incl. Fælleshus. 
Elinor sender skriftlig klage til nr. 155 vedr. udlejning af fælleshuset. 

Ad 2d. Bestyrelsen ønsker ændringer i reglerne vedr. IT 

 Bestyrelsen skal udarbejde et forslag til afdelingsmødet 2018.  

Ad 3. Intet. 

Ad 4. Mads sætter projekt op med kursus for året 2018, hvor vi alle deltager. 

Forslagene bruger vi til tema møder. 

Ad 5. Næste møde d. 30/11 2017 kl. 18,30 

Ad 6. -      Skrivelse fra O.P. er der opbakning til grundet merudgift.  
- Niels Herkild er tovholder omkring støjvold ud til motorvejen.  
- Elinor søger opbakning vedr. Grundejerforeningen.  

Ad 7. Ingen punkter. 

 

 
 

 
 

Tak for god ro og orden. 
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