
 
 

Bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Bryggerparken d. 7. Oktober 2008 
 
 
Tilstede på mødet var: 
 
Bjarne Hoeg-Hansen ( Nr. 3 ) 
 
Birgitte Friis Mikkelsen  ( Nr. 8 )   Michael Hauge ( Nr. 14 )  
 
Fraværende :)   Martin Frederiksen  ( nr. 21 )   George Nielsen (Nr. 23 )     
 
Referent: Michael  ( nr. 14 ) 
 
Fraværende : Bjarne Hoeg-Hansen ( Nr. 3 )       
 
Dagsorden var som følger: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Henvendelser fra beboere 
3. Budget 
4. Fællesarealer  
5. Status på igangsatte aktiviteter / projekter 
6. Eventuelt 

 
 
AD 1: Godkendelse af referat fra den 12. August 2008 
 
Referatet blev godkendt enstemmigt og uden bemærkninger. 
 
AD 2: Henvendelse fra beboere 
 
Der har ikke været nogle henvendelser fra beboere.  
 
AD 3: Budget 
 
Udgifterne indtil nu er i overensstemmelse med forventet budget.  
 
AD 4: Fællesarealer 
 
De knækkede træer på fællesarealerne skal genplantes. Det er besluttet at  Kirkevang planter 6-8 træer her i efteråret. 
Det forventes at omkostningen hertil kan komme til at overstige det budgetterede beløb ( Kr. 5000 ) men luft i budgettet 
gør at det ikke får nogen indvirkning på årets samlede resultat.  
 
Det skal endnu engang indskærpes at man kun benytter skraldespandene til dagrenovation. Det skal også indskærpes at 
papkasser m.v skal slås sammen før de puttes i containeren. Prøv også gerne at fordele affaldet i alle containere i stedet 
for at fylde enkelte af dem så låget ikke kan lukkes. Storaffald SKAL på genbrugspladsen. 
 
 
AD 5: Status på igangsatte aktiviteter / projekter 
 
Ingen igangværende aktiviteter eller projekter. 
 
AD 6: Eventuelt 
 



Næste bestyrelsesmøde er flyttet til 2. tirsdag i Januar måned. ( Tirsdag den 13. januar 2009 ) 
 
 
 
 
 
George Nielsen    Birgitte Friis Mikkelsen  Bjarne Hoeg-Hansen 
Formand   Næstformand   Kasserer 
 
 
 
Michael Hauge   Martin Frederiksen 
Bestyrelsesmedlem  Bestyrelsesmedlem    
 
  
 
Underskrevet referat forefindes I bestyrelsesprotokollen. 


	�
	Bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Bryggerparken d�
	AD 1: Godkendelse af referat fra den 12. August 2008
	AD 2: Henvendelse fra beboere
	AD 3: Budget
	AD 4: Fællesarealer
	AD 6: Eventuelt



