Bestyrelsesmøde, PM afd. 20, Julsøparken, Brønderslev
Dagsorden og referat den 16. maj 2022
Deltagere:
Gurli Andersen, nr. 5 - Benitta Sørensen, nr. 16, Kurt Christensen, nr. 26 - Pia Sindbæk, nr. 20

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
2. Orientering om det godkendte regnskab for 2021
3. Resultat af markvandring den 10. maj
4. Drøftelse vedr. deltagelse i afdelingsbestyrelsen (formanden)
5. Sommerfest
6. Eventuelt
1. Referat:
Referatet fra mødet den 21/3 blev godkendt.
2. Orientering om det godkendte regnskab for 2021:
Kontoret havde indkaldt til møde om regnskabet for afd. 20.
Driften udviser et underskud på 73.151 kr.
Dette skyldes bl.a. større udgifter til ejendomsskatter, renovation, snerydning/saltning,
afskrivninger til nye køkkener, afvikling af negativt resultat m.v.
Bestyrelsen godkendte regnskabet, men der skal arbejdes på at forbedre resultatet fremover.
3. Resultat af markvandring den 10. maj
Etablering og drift af flisebelagt sti i skel til kommunens område ved Løvparken samt pladser til
bord-/bænkesæt bliver for dyrt.
Skilte rettes op, nummerskilt flyttes, hul i asfalten lappes.
Der anlægges faunastriber og naturgræs (se vedlagte tegninger).
Der skal spares flere penge op til kommende tagrenoveringer.
Der kan f.eks. spares penge på containere til haveaffald og storskrald.
Det undersøges, om molokker kan være en fremtidig løsning til hver enkelt boligs affald.
Uddybende forklaringer ses i skrivelsen fra PM den 11. maj.
4. Drøftelse vedr. deltagelse i afdelingsbestyrelsen
Der aftales bestemte ugedage, hvor bestyrelsesmøder og møder med administrationen fremover
kan fastlægges.
5. Sommerfest.
Bestyrelsen vil tage det op på afdelingsmødet i september for at vurdere interessen for en fest.
I stedet overvejes en kaffe-komsammen i august måned.
6. Eventuelt.
Bestyrelsen har foreslået PM at holde fælles møde for de øvrige afdelingers
bestyrelsesmedlemmer 2 gange om året i stedet for kun til jul.
Der kommer nye beboere i nr. 12 og 28 pr. 1. juni.
Næste ordinære møde afholdes mandag den 4. juli kl. 18.30 hos formanden.
Foreløbig dagsorden:
1. Godkendelse af referat
2. Fastlægge dato og dagsorden for afdelingsmødet i september
3. Budgetmøde med PM
4. Husorden færdiggøres til godkendelse på afdelingsmødet
5. Kaffe-komsammen
6. Eventuelt

