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Bestyrelsesmøde 02. november 2020.   

Deltagere: Bjørn, Gertrud, Jens og Vagn 

Afbud fra Jakob 

 

Næste bestyrelsesmøde:   

mandag den 16. november 
 

DAGSORDEN 

1. Godkendelse/tilpasning af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt.  

 

2. Generalforsamling 21. OKTOBER 

STATUS: Glæder os over, at fik gennemført en coronasikker GF med mange 

fuldmagter. Også tak til de oplægsholderne – særligt gården og betonfolket.  

Referatet er godkendt og omdeles til alle, når det er underskrevet fysisk. Det 

sker i løbet af et par dage.  

 

3. Underskrifter 

Referat og konstituering underskrives. 

Ingen aftaler til underskrift. 

 

Konstituering efter valg på XGF 

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:  

Bjørn formand 

Vagn Kasserer 

Gertrud Venteliste og Næstformand 

Jens og Jakob Beboer- og Erhvervskontakt 

 

4. DEAS / budget 

Der udarbejdes et budget fra Redmark, som også indeholder finansiering af 

gårddækket. Hvordan kan vi optimere lånoptagelse i forhold til udgifterne til 

gårdprojekt og renovering af gårddække. Der indgår ligeledes en vurdering af 

påvirkning af andelsværdi og af muligheden for at bruge opsparede midler i 

grundejernes investeringsfond.  

 

5. Generelt om brug af lokaler:  
Forslag om at etablere et kreativt lokale.  
STATUS:  Der er p.t. ikke et lokale, men der er givet en positiv tilbagemelding 
om, at det er et flot initiativ. Og at vi gerne går en tur på ejendommen og kikker 
lokaler. Det udsættes til efter Corona-krisen. 
 
Der opsættes maksimalt antal samtidige personer i cykelværkstedet 
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Beboerlokalet er lukket indtil videre af i overensstemmelse med 
myndighedernes anbefalinger.  
 

6. PERSONSAGER 
Lukket punkt. Der refereres ikke fra behandlingen af lukkede punkter (fx sager 
om andelshavere i restance, inkassosager, eksklusionssager og konkrete 
klagesager). Der er 1 igangværende sag. 
 

7. BYGGESAGER 
Betondækket 
PJP har fremsendt udkast til projekt. Møde om projektet i uge 46.  
 

8. VASKEKÆLDEREN 
Ekstra vaskemaskine og tørretumbler. 
STATUS: Er sat i gang. Møde i uge 45. 
 

9. SALG 

Gertrud gennemgik de igangværende sager (4 i alt). 

 

10. Eventuelt 
 
 
 


