
Referat af bestyrelsesmøde 22.01. 2008 kl. 19.30 i nr. 3

Ad 1 Godkendelse af referat fra 27.11.07
OK

Ad 2 Økonomi og regnskab
Morten forklarer:
Gartnerbudget overskredet med ca. 6.000 kr., da der er sat 3 nye træer på brandvejen  
til erstatning for udgåede. Skal ikke på arealudvalgets budget.
Antenneforeningen: Der er betalt elregning x 2 i år, ca. 900 kr.- er ikke en ny post
Der er ikke flere regninger til antenneforeningen nu, men der kommer en fra Stofa og 
Canal Digital på 1. kvartal 2008.
Der skal fremlægges eget budget fra antenneforeningen på GF i marts
Til næste møde – 5.02.08 – skal budgettet fremskrives af Morten

Ad 3 Antenne/You See
 - Arbejdet med Kabel TVskulle være færdigt i uge 9.  - Morten: Der er afgivet 
ledningsoplysninger ( 21.01.) og mailet indscannet kort
 - Betaling: Etableringsudgifterne for de 99 huse er 1000 kr./ hus, som opkræves 
1.02.08 med 30 dages respit
Banken laver girokort, som deles ud med følgeskrivelse inden 1.02.
 - I stedet for nyhedsbrev, som kun ville omhandle antenneoplysninger, forfattes 
følgeskrivelse af Dennis og Morten, hvor der kort oplyses om Kabel TV og desuden 
om generalforsamlingen – tid/sted m.m.
 - Vores antenneforsikring – er den god nok?
 - Den gamle antenne? Kan den genanvendes? Dennis vil ringe til Stofa for at høre, 
om der er interesse for at købe den
 - FDA – skal vi melde os ud igen?. Morten ringer for at høre, om vores 
prøveabonnement er udløbet. Enighed om ikke at fortsætte ordningen.

Ad 4 Generalforsamlings dato og mødedatoer indtil da
Vi prøver at booke Kedelhuset igen (Helge) for at spare penge – aftaler 5.03 kl. 1930
Indkaldelse ud senest 20.02.
Møde igen 5.02 i nr. 82 og summemøde 27.02 i nr.90 om indkomne forslag
Efterfølgende er oplyst, at Kedelhuset ikke var ledigt 5.03, heller ikke det nye Rådhus 
var en mulighed, så Helge har booket et lokale i Frederiksborghallen.
På valg til bestyrelsen:
 Helge som formand: modtager genvalg
Jørgen som menigt medlem: modtager ikke genvalg
Bent som menigt medlem: modtager genvalg
Lene som suppleant: er ikke sikker på fortsætte.
Nye medlemmer?

Ad 5 Nyhedsbrev
Der udsendes ikke nyhedsbrev nu, jvf. under punkt 3

Ad 6 Evt.
 - www: Når vi har et chat-room, skal der være en, der tjekker og besvarer



Bent skal skrive: Kabel TV forventes færdigt i uge 9 – kontraktafskrift – 
Opkrævning på 1000 kr. følger snarest
Affaldsafhentning: Oplysning om den nye ordning på www
Nytilflyttere? Velkomst? Skal have en seddel, der henviser til www
Der er 3 huse til salg

- Fælleshus: har været på stand-by grundet det tidskrævende arbejde med antennen. 
Meldes ud til GF

- Helge har skrevet til kommunen om de fem små ekstra papircontainere. Der er 
ofte fyldt op ved nr. 80-102. Kunne bruge 2 store containere her

Mødet slut kl. 22 - Næste møde 5.02 kl. 19.30 i nr. 82

    Referent: Anni  Risbo Jessen, 6.01.08


