
Bestyrelsesmøde	  	  2.06	  2016	  	  

Dagsorden	  

1. fælles	  pumpebrønde	  skal	  spules.	  Herlev	  kloakservice	  kontaktes.	  	  
2. Den	  nye	  kasserer	  gennemgik	  overdragelsen	  af	  regnskab	  m.m.	  	  

budget:	  30.00	  til	  nyanskaffelser.	  20.000	  til	  vedligehold.	  Pumpen	  koster	  9.000.	  11.000	  til	  andet	  
vedligehold.	  Ønsker:	  nivellering	  af	  stier.	  
Ønsker	  til	  Nyanskaffelser:	  skilte,	  værktøj,	  (	  afstandsmåler)	  ,også	  til	  udlån.	  Udgifter:	  Terrasse:	  ca,	  
12.000	  med	  træ	  og	  skruer…inkl.	  Levering.	  Telt	  ca.	  10.000.	  
Indtægter	  ved	  Udlån	  af	  telt,	  møbler	  m.m.:	  	  depositum	  på	  500	  kr.	  +	  5.kr.	  pr	  stol	  10	  kr.	  pr	  bord.	  500	  kr	  
for	  telt.	  Udlån	  for	  en	  uge.	  Kan	  forlænges	  for	  teltets	  vedkommende.	  Udendørs	  vandhane	  skal	  der	  
være.	  Opsættes	  inden	  sct,	  Hans.	  	  Der	  afsættes	  3000	  kr.	  til	  gardiner	  til	  huset.	  	  
	  

3. fælles	  arbejdsdag:	  arbejdsgrupper	  og	  tovholdere:	  
terrasse:	  10	  	  m/k	  :	  Emil	  og	  Christian	  
lounge:	  	  	  Winnie	  og	  Anja:	  3-‐4	  stk	  
skur:	  	  	  
inde	  i	  huset:	  sy	  gardiner.	  hænge	  op:	  Anne	  Sophie	  og	  Sara.	  
Oprydning:	  Kurt	  
Handle	  og	  grill:	  Judith	  og	  	  Luanda.	  
Tovholder:	  Charlotte	  

4. Faste	  priser:	  øl,	  vand:	  10	  kr.	  vand	  5	  kr.	  kaffe	  og	  te:	  gratis	  
5. dametoilet	  er	  stoppet.	  Søndagsvagten	  gør	  rent	  på	  toilettet,	  som	  desværre	  ikke	  blev	  gjort	  på	  

fællesarbejdsdagen.	  
6. renovation:	  vi	  har	  fået	  henvendelse	  om,	  at	  der	  skulle	  beskæres	  på	  stien	  ned	  til	  pladsen.	  Christian	  

har	  klippet.	  De	  involverede	  har	  fået	  brev	  om	  det.	  Judith	  tager	  til	  morgenmøde	  om	  skrald	  på	  
torsdag.	  
Storskrald	  bestilles	  til	  d.	  24	  –	  27	  juni	  ,	  d23	  –	  25	  juli,	  19-‐21	  august,	  	  

7. husbyggeri:	  vi	  kiggede	  på	  nye	  byggeplaner.	  Så	  fornuftige	  ud.	  Mappe	  med	  byggesager	  ligger	  i	  
depotet.	  

8. ukrudt	  i	  hækkene.	  Breve	  til	  de,	  der	  ikke	  har	  ordnet	  det.	  	  

	  


