Bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Bryggerparken d. 12. August 2008
Tilstede på mødet var:
Martin Frederiksen ( nr. 21 )

George Nielsen (Nr. 23 )

Birgitte Friis Mikkelsen ( Nr. 8 ) Michael Hauge ( Nr. 14 )
Fraværende : Bjarne Hoeg-Hansen ( Nr. 3 )
Referent: Michael ( nr. 14 )
Fraværende : Bjarne Hoeg-Hansen ( Nr. 3 )

Dagsorden var som følger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Henvendelser fra beboere
Budget
Fællesarealer
Status på igangsatte aktiviteter / projekter
Eventuelt

AD 1: Godkendelse af referat fra den 10. Juni 2008
Referatet blev godkendt enstemmigt og uden bemærkninger.

AD 2: Henvendelse fra beboere
Der har ikke været nogle henvendelser fra beboere.
Der har været forespørgsler hvad hvem der har overtaget kasser jobbet efter Bjarne er flyttet. Bjarne har indvilget i at
færdiggøre dette arbejde for 2008. Ny kasserer udpeges senere på året.

AD 3: Budget
Udgifterne indtil nu er i overensstemmelse med forventet budget.

AD 4: Fællesarealer
Gartneren er kontaktet og bedt om at slå græsset på volden. Der afholdes ikke havedag i efteråret.

AD 5: Status på igangsatte aktiviteter / projekter
Det blev besluttet at omdele velkomstfolderen til nye beboere. Samtidig anmodes nye beboere om at oplyse emailadresse samt et telefonnummer til bestyrelsen.
Ved skader som skal anmeldes til bygningsforsikringen skal beboere selv anmelde denne til Alm. Brand på telefon nr.
35 47 47 47 og herefter orientere bestyrelsen via mail. Vi har policenummer 000130148090 hos Alm. Brand. Man kan
også anmelde skaden via internettet på adressen www.almbrand.dk

Det må konstateres at affaldsspandene i stort omfang bliver brugt til storskrald. Der omdeles derfor brev ud til samtlige
beboere hvor det igen indskærpes at affalds spande kun er til dagligt affald. Storskrald skal køres til genbrugsstationen.

AD 6: Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde er flyttet til 7. oktober grundet efterårsferien.

George Nielsen
Formand

Birgitte Friis Mikkelsen
Næstformand

Michael Hauge
Bestyrelsesmedlem

Martin Frederiksen
Bestyrelsesmedlem

Underskrevet referat forefindes I bestyrelsesprotokollen.

Bjarne Hoeg-Hansen
Kasserer

