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Bestyrelsesmøde 14. marts 

2023 klokken 19.15  

 

Deltagere: Anders, Bjørn, Gertrud, Jens, Kristian  

 

Kommende bestyrelsesmøder: 

28. marts 

11. april 

25. april  

26. april GF plus hurtigt konstituerende møde 

9. maj  

23. maj 

6. juni 

20. juni.  

 

 

DAGSORDEN 

1. Godkendelse/tilpasning af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt.  

 

2. Underskrifter 

Der blev underskrevet en salgsaftale.  

 

3. Opsamling på strategidag 

Opgavefordelingen blev genbesøgt. Enighed om, at det havde været en god,  

 hyggelig og produktiv strategidag.  Hyggelig strategidag.  

 

4. GF 2023  

Gennemgang af opgavelisten foretaget. Derudover kort gennemgang af kladden til 

slidesættet.  
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5. Personsager (LUKKET PUNKT) 

En personsag blev drøftet. 

 

6. Nyt fra arbejdsgrupper og projekter  
Arbejdsgrupper 

Økonomigruppe  
Bjørn og Anders 
 

Vi har fået et foreløbigt ok til lån til altaner, hvis det 
besluttes på GF.  
 

Erhvervsgruppe: 
Kristian og Anders 

LUKKET PUNKT. Et par erhvervssager blev drøftet  

Salgsgruppe (inkl. 
Fremleje) 

Gertrud og Bjørn 

Der har været en handel. Derudover drøftede bestyrelsen 
Airbnb. Blanket udsendes.  

Kommunikationsgruppen 
Kristian 

Facebookside for erhvervslejere er etableret. Desuden 
indkaldt til AW. Punktet digital kommunikation blev 

drøftet.  
  

Byggegruppe 
Jens, Kristian og Anders 

Løbende byggesager blev drøftet. Parkeringskælder snart 

klar til åbning. Den åbner den 3. april 2023. Den 25. 

marts klokken 15.00 inviteres der til åbning for alle 

Haabets beboere med Øl, vand og Chips.  

Projekter 

Beton- og stålprojektet  

Bjørn og Jens  
Ekstern ressource: Vagn 

Projektet er ved at være færdigt. Enkelte småting 

mangler.   

Gårdprojekt 

Anders 
Ekstern ressource: 
Hannelore 

Skrider nogenlunde planmæssigt frem. Der har været lidt 

mere arbejde ifm. Gennemføringer og fastgørelse af 
stolpefødderne, men med lidt forsinkelse er denne del af 
projektet næsten færdigt. Elementerne til skurene og 

pergolaerne er i gang med at blive samlet på optimus’ 
værksted. Siddepladserne i gården er næsten færdige.  

Altanprojekt ”in spe” 
Jens og Bjørn 

Bestyrelsen er gået i gang med at undersøge 
mulighederne for etablering af altaner. Beslutningen om 
man ønsker altaner drøftes på GF 23  

  
 
 

7. Jubilæumsfest 12. august 

- Gruppen arbejder videre og har fået en masse gode ideer. Består af 

Line Kragh, Heidi Gleitze og Freja Rafn.  

- Hvis man ønsker at bidrage med et eller andet, så bedes man kontakte 

Line Kragh eller en af de andre i gruppen.  

- Anders fra bestyrelsen er med på sidelinjen i forhold til økonomi og som 

bindeled til bestyrelsen. 

- Der informeres yderligere om festen på GF 23.  
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8. Eventuelt 

 

 

 


