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Møde 7 i foreningsåret 2016 - 17 
 

Mødested hos Jesper Simonsen, D26, tirsdag d. 22. november kl. 19:30 
Til stede: Henrik, Helle, Svend, Jesper K. og Jesper S. 
Afbud fra: Steen og Lona 
Referent: Jesper Simonsen 
 
 
1. Godkendelse af mødereferat 6  
Godkendt. 
 
2. Revisionsprotokollatet 2015-16 (Fortroligt punkt)  
Orientering ved Svend forud for X-GF.  
Orientering om mødet med revisor ved Henrik og Svend  
 
3. Fællesarealer  

 Status på stativer mm til ny affaldsordning ved Svend: 

Affaldsstativerne til bioaffald sat på vores parkeringspladser. Men benene til 
de nye affaldsstativer er i restordre og bliver først leveret i slutningen af 
december eller starten af januar måned (så indtil da må vi bruge dem som 
de er uden ben på). 

 Opfølgning på aftale med gartneren: 
Intet nyt da Svend ikke nåede at kontakte ham inden mødet. 

 
4. Nærlegepladser  
Intet  
 
5. Bredbåndsnet  
Intet  
 
6. Økonomi og regnskab  
Endelig status ved Henrik og Svend inden X-GF herunder 

 Accept for afkald på resterende honorerer fra bestyrelsesmedlemmer tilbage 
fra 2008 

 Bestyrelsesansvarsforsikring - Tilbud modtaget. Undersøger for overlap 
med underslæbsforsikringen..  

 
7. Væremøllen  
Kommunen har kigget på varmesystemet (som afkøler fjernvarmen meget dårligt) 
og har anbefalet at radiatorventiler udskiftes og ventilationssystemet på taget 
laves.  
 
8. Lunden  
Intet  
 
9. Røde Vejrmølle  
RVP december har bladdag mandag d. 5. dec.  
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10. Carportlauget  

 Orientering om økonomi ved Svend. 
Carportregnskabet må vente til Lona er tilbage fra ferie. 

 
11. Brugergruppen  
Intet nyt for RVP..     
 
12. Aftale om afvikling af X-GF  

 Svend gennemgik ordlyden af alle forslag, inkl. forslag til ændring af 
vedtægterne. Bestyrelsens beretning blev diskuteret og vedtaget. 

 Et forslag fra den kritiske revisor til X-GF blev diskuteret: Dele af dette 
forslag er ikke umiddelbart til at forstå. Diskuteres på møde med kritisk 
revisor d. 24. november. 

 Svend har talt med Lona. Det står ikke klart hvordan hun vi forholde sig til 
sin bestyrelsesplads ift. X-GF. 

 Vi mødes en time før X-GF starter. Svend tager anlæg, vand mv. med. 
 
13. Eventuelt  
Intet 
 


