REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 24. JUNI 2019
Afholdt: Dalsø Park 7B (JR)
Deltagere: Søren Bostrup-Sørensen (SBS), Lisa Marie Hoppe (LMH), Jørgen Rasmussen (JR) og Ole Hjorth
(OH). Afbud fra Kim Hendrup (KH).
Dagsorden:
1. Som ordstyrer valgtes SBS og som referant OH.
2. Referat fra sidste møde den 24. april blev enstemmigt godkendt.
3. Opfølgning fra sidste møde.
a. LMH oplyste, at Louise Conradsen (5B) har accepteret valg som 2. suppleant til bestyrelsen. JR
oplyste, at Jan Binderup (11B) har sagt ja til en af de to ledige revisorsuppleantposter. JR
mangler at spørge Peter Skov Jensen (59) om den anden post.
b. Affaldssortering: Der bliver indkaldt til møde i den valgte gruppe i august 2019.
c. Ordensregler: Er opdateret og lagt på hjemmeside.
4. Fælles arbejdsda den 7 september 2019: OH og KH gennemgår bebyggelsen inden næste
bestyrelsesmøde og på dette fastlægges arbejdsopgaverne.
5. Gartneropgaver – Nordvolden: Enighed om at vores gartner bliver bedt om at fjerne det kraftigt
tiltagende ukrudt i stenene langs Nordvolden. JR foranlediger.
6. Legepladser: LMH orienterede om status, og det besluttedes, at SBS og JR, når de alligevel er i
eksempelvis Bauhaus for at købe stige, vælger et passende legehus samt 2 stk. sandkasser til afløsning
af de eksisterende. Derefter tages kontakt til håndværker for fundamentsstøbning og opsætning af
legehus, således at vi er sikre på at opsætning sker efter gældende forskrifter samt af Foreningen ikke
påtager sig unødigt ansvar ved selv at udføre arbejdet.
7. Datalovgivning – Compliance: KH lægger på hjemmeside i uge 26.
8. Opfølgning Radius: SBS har haft problemer med at finde ud af hvilken adresse vores rykkere for
betaling, skal sendes, men om nødvendigt vil denne blive sendt til DONG’s direktion i Gentofte.

9. Stige: SBS og JR indkøber ny stige, og bestyrelsen drøfter derefter, om der er behov for en særlig
låne/reservationsordning.
10. Boremaskine: JR har påtaget sig at ”administrere” denne.
11. Ny dato for bestyrelsesmøde: Tirsdag den 20 august 2019 OH 73.
Juni 2019 Ole H.

