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Referat

Punkt 1: Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerede sig med Thomas Kjær som næstformand

Punkt 2: Godkendelse af forretningsorden for
organisationsbestyrelsen

Bestyrelsen godkendte og underskrev forretningsorden

Punkt 3: Dokument for tegningsberettigede mv.

Dokumenter blev underskrevet

Punkt 4: Habilitetserklæring

Der blev udleveret dokument for udfyldelse og underskrift

AS og TK returnerer senest den 28/6 2022

Punkt 5: Gennemgang af driftskonto

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Punkt 7: Nyt fra formanden

Der var intet nyt at berette fra formanden.

Punkt 8: Nyt fra administrationen

JFR orienterede kort om proces ift. Friheden

Der planlægges deltagelse fra OB den 11/8 2022

Bestyrelsen tog orienteringspunkter til efterretning.

Punkt 9: Godkendelse af budget for afdelingerne 2023

Bestyrelsen godkendte budgetterne for afdelingerne.

Budgetternes gennemgang afledte en drøftelse af vaskeripriserne, herunder at pris for
brug af tørretumbler er alt for lav (har ikke været reguleret i mange år).

Bestyrelsen besluttede, at der til de kommende afdelingsmøder laves en indstilling fra
OB med en forhøjelse af tørrepriser.til kr. 0,50/minut. Der følges desuden op på
vaskeripriserne.

Punkt 10: Budgetopfølgning pr. 30/4 2022

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen pr. 30/4 til efterretning

Punkt 11: Udvalg for rekruttering
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Bestyrelsen tor orientering fra udvalget til efterretning.

Punkt 12: Opgavefordeling afdelingsmøderne

TK tager opgaven som dirgent i Lindeparken og Strandparken.

ES deltager den 13/9

Punkt 13: Status - Schillers

Bestyrelsen godkendte revideret budget for projektet med 15% regulering.

Øvrigt materiale blev gennemgået og taget til efterretning

Det blev desuden foreslået samt godkendt, at der forsøges anvendlese af Egen
Tærkningsret til medfinansiering af altaner

Punkt 14: Afkast af fælles formueforvaltning pr. 30/4 * 31/5 2022

Bestyrelsen tog orientering til efterretning

Punkt 15: Beboerklagenævnssager/retssager

Taget til efteretning

Punkt 16: LBF/BL

Bestyrelsen tog orientering til efterretning

Punkt 17: Eventuelt

Referat fra Rep.mød ligger på hjemmesiden

Mødeplan blev opdateret. Næste møde 18/8

Verificering af OB-medlemmer Nordea

Bestyrelsen besluttede at direktøren deltager i møde i Esbjerg med boligminister
Christian Rabjerg Madsen med overnatning.

Brogården. Orientering vedr. udskiftning af stolper og bærende tværjælker på reposer.
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