Ejerforeningen Engdalsvej 75-79a, Brabrand
Referat af bestyrelsesmøde: nr. 2 (2012-2013)
Torsdag den 10. maj 2012 kl. 19:30 i fælleslokalerne i kld. I nr. 75
Deltagere:
Aksel Friis Thorup, Lis Pedersen, Line Nejrup, Mette Børgesen, Rikke Arndt Landgren, Per Søballe
Fraværende:
Peter Pedersen, Vivi Sønderskov
Referent:
Mette Børgesen

Dagsorden:
1. Fordeling af generelle opgaver i den nye bestyrelse
Bestyrelsen gennemgår konstitueringen, som blev vedtaget på mødet den 26-4-2012:
Formand: Lis Pedersen
Næstformand: Rikke Arndt Landgren
Kasserer: Vivi Sønderskov
Bygningsansvarlig: Per Søballe
Sekretær: Mette Børgesen
Suppleant: Aksel Friis Thorup
Suppleant: Peter Pedersen
2. Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde og generalforsamling
Line Nejrup deltager på mødet og aftaler med Mette hvornår overlevering af usb-stik med data
kan ske. Line sørger for at Mette lærer at uploade referater til hjemmesiden.
Der er tale om to igangværende projekter, som blev gennemgået på generalforsamling og som
kører videre i den nye bestyrelse:
Rotteprojektet: Bestyrelsen har fået tilbud på videreførelsen af rottebekæmpelsen. Aksel
orienterer om status. Peter og Per er bestyrelsens kontaktpersoner på opgaven.
Asfalt / P. pladser på tennisbanen: Aksel orienterer om status og fortsætter som
bestyrelsens kontaktperson på opgaven.
3. Arbejdsdag den 12-5-2012
Der er tilmeldt ca. 20 lejligheder. På arbejdsdagen står Lis for oplæsning af arbejdsopgaver og Per
noterer hvem, der byder ind på de forskellige opgaver. Aksel køber for drikkevarer. Vivi sørger for
mad.
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4. Fordeling og prioritering af kommende og specifikke opgaver
Bestyrelsen godkender, at Per indkøber 9 lamper og skinner til ophæng i fælleslokalet i kld. I nr.
75. Per og Peter sørger for at montere skinner og ophænge lamper.
5. Evt.
Bestyrelsen taler om træværket på altanerne. Alle bestyrelsesmedlemmer tjekker til næste
bestyrelsesmøde hvilken tilstand træværket er i på egne lejligheder og taler også gerne med andre
i opgangene om det. Dette gøres med henblik på evt. fælles og senere udskiftning af træværk.
Bestyrelsen indhenter tilbud fra firma. Ansvarlig: Per.
Der er observeret husklanner i enkelte lejligheder. Observationer bedes meddeles til bestyrelsen.
6. Næste møde
Tirsdag den 14. august kl. 19:30 i fælleslokalerne i kld. I nr. 75.
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