Referat fra bestyrelsesmøde i Storgaarden den 24. april 2017
Til stede. Betina, Karen Birgit, Daniel, Lene, Morten.
Referat fra sidste møde.
Det er for sent at beskærer træerne.
Vi tager det med på markvandringen.

Indgået post.
Fruehøjgaard har lavet pjecer om social vicevært.
Der er repræsentantskabsmøde den 18. maj.
Karen Birgit deltager.

Nyt fra afdelingen.
Regnskabet for 2016 er gennemgået og underskrevet.
Det ser meget fint ud, med pæn overskud.
Der er indkaldt til markvandring den 18. maj.
Betina og Karen Birgit deltager, Daniel er forhindret.

Henvendelse og nyt fra beboerne.
Den 12. marts er der forsvundet et par stykker tøj fra vaskekælderen.
Der er stadig problemer med oprydning og tøj, der ikke bliver afhentet.
Bestyrelsen ser, hvad vi kan gøre til næste møde.
Håndtag i kælderen ønskes udskiftet.
Tagrender ønskes renset.
Bestyrelsen tager det med på markvandringen.

Igangværende opgaver.
Bestyrelsen har snakket om et afdelingsmøde inden sommerferien,
Men det besluttede vi at udsætte til generalforsamlingen til september.
Parasollen, der er købt, er ikke så stor, som det der blev ødelagt sidste år.
Vi skal have et magen til. Morten og Daniel får byttet den , der er købt,
og køber den nye.
Storgaarden har havedag lørdag den 20. maj kl. 10.00.
Invitationerne er lavet. De sendes ud i weekenden. Daniel sætter et i udhængsskabet.
Bestyrelsen fordeler opgaverne til dagen, og mødes på grillpladsen kl. 9.30.
Karen Birgit vil undersøge, om social vicevært kan deltage.
Sommerfesten lørdag den 19. august.
Til sommerfesten i år har bestyrelsen besluttet, at der bliver lejet et telt.
Der er brug for en ny grill.
Morten undersøger udvalget.

Hvem gør hvad til næste møde.
Karen Birgit laver invitation til sommerfesten.

Diverse.
Bestyrelsen har lavet en liste om, hvad der ønskes med på markvandringen.

Evt.
Bestyrelsen drøftede hvilke muligheder der kunne være med beboerlokaler
i Storgaarden.

Næste møde den 28. august kl. 18.30 hos Karen Birgit.
Fyraftensmøde den 14. august kl 16.30 hos Karen Birgit

Ref. Karen Birgit

90107 Afdeling Storgaarden
Afdelingsbestyrelsens møde den 24/4 2017
Administrationen har modtaget referatet den 30/4 2017
Administrationen har gennemgået referatet den 3/5 2017

Administrationens bemærkninger til referatet:
Administrationen har ingen bemærkninger.

