Bestyrelsesmøde den 5. marts 2017.
Del 1:
Ved første del af mødet deltog Møllehusudvalget (Maria (27), Jakob (36) og Mette N (58))
Formål: afklaring af videre proces i forhold til evt ombygning af Møllehuset:
Møllehusudvalget ønsker ikke at stå for opgaven. Det aftales, at der i lighed med de øvrige mulige tiltag,
lægges op til et ad-hoc udvalg, der arbejder videre med evt. ombygning. Dette ad-hoc udvalg kan stiftes i
forbindelse med forårsrengøring.
Udover ansvar for evt ombygning af møllehuset blev der drøftet følgende:
Der er behov for en status på nøgler med adgang til Møllehus + køkken – Trine følger op.
Der er et ønske om at reservation af gæsteværelse kan ses i den elektroniske kalender - Maria følger op.

Del to (kun bestyrelsen)
Tilstede: Anne, Erik, Martin, Mette, Finn, Majken og Trine.

Økonomi: Finn udleverede en status over regnskab. Samlet set ser det – (som altid) godt ud.
Bestyrelsen vil gerne have et overblik over hvem der indberetter hvad (i forhold til forbrug) på vegne af
Møllestensparken.
Så… hvis du for eksempel indberetter vand, gas etc – så giv besked til Trine eller Finn.

Opfølgning fra punkter fra sidste møde:
-

Forsikringer: Forsikringen dækker skade på foreningens bygninger og løsøre der sker i forbindelse
med fælles arbejdsdage m.m. hvis de skadet ting er omfattet af forsikringen.
Der ud over har grundejerforeningen en erhvervsforsikring/arbejdsskadeforsikring. Det vil sig at
medlemmerne af grundejerforeningen er dækket under fællesarbejde m.m.

-

Kontakt til beboer på Bygvænget: Bestyrelsen har observeret omfanget af røggenerne, men har
erfaret at der gennem den sidste tid ikke har været store mængder af røg. Bestyrelsen er blevet
bekendt med at andre har henvendt sig til vedkommende vedr. samme sag. Vi følger fortsat status.

Arbejdsdag: der er arbejdsdag den 22. + 23. april. Vi planlægger yderligere på næste bestyrelsesmøde.

Næste møde er den 2. april kl. 20. Erik står for forplejning.
Vigtige datoer:

Der afholdes bestyrelsesmøder på følgende dage: 2. april, 2.maj, 6. juni, 8. august, 5. september og 24.
oktober. Alle møder afholdes i Møllehuset og starter kl. 20.
Bestyrelsen afslutter året den 2. november hos Majken.

Andre vigtige datoer:
Arbejdsdag i Møllehuset: 26. marts kl. 10
Forårsrengøring: 22. og 23. april – om lørdagen vil der inden arbejdsdagen starter være et kort møde med
mulighed for etablering af adhoc-udvalg der arbejder videre med evt nye tiltag i Møllestensparken
(ombygning af Møllehus, nytænkning omkring pool-området, legeplads/motionsområde (udendørs) etc)
Møllemarked: 19. august
Efterårsrengøring: 16. og 17. september
Generalforsamling: 22. november

Regnskabsåret afsluttes den 30. september 2017 og ønsker til generalforsamlingen skal afleveres til
formanden senest den 15. oktober 2017.

