
Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 185, onsdag 30. maj 2018 

Tilstede: Randa, Louise H, Carsten, Morten, Kim, Thor, Louise T og Anne 

Fraværende med afbud: Ilan, Marc, Snorre, Magnus,  

Fraværende uden afbud: Hanne 

 

1. Valg af referent, ordstyrer samt godkendelse af referater fra sidste møde. 
Referater godkendt efter tilrettelser. Anne skriver referat. 

2. Evaluering af EGF 
Det gik fint. Der var omkring 20 fremmødte og omkring 30 stemmer inklusive fuldmagter. Det 
virkede som om, det især var punktet, om fortsættelsen af Airbnb, det handlede om. 

3. Honorar til bestyrelsen (Thor, Magnus og Randa) 
Flyttes til næste møde, da Magnus og Thor ikke er der.  

4. Forslag om tilkøb af sekretærfunktion bestyrelsen 
Vi vedtager at tilkøbe sekretærfunktion til erhvervsudvalget i en etårig forsøgsperiode. 
Erhvervsudvalget skal komme med en evaluering/status efter de første seks måneder med henblik 
på at justere/rette til. Vi takker ja til Patricks tilbud på 40.800 inkl. moms for de første 12 måneder.  
Vi vedtager samtidig, at vi vil have et bestyrelseskursus med Cobblestone, hvor vi også får talt om 
den fremtidige fordeling af arbejdsopgaver.  Louise H og Randa taler med Patrick om mulighederne.  

5. Forslag om at flytte tidspunktet for bestyrelsesmøderne 
Vi flytter bestyrelsesmøderne frem til kl. 18 med intention om en bagkant kl. 21.   

6. Lukket punkt.  
7. Lukket punkt 
8. BRF - bidragssats - bilag er sendt til bestyrelsen 

BRF vil gerne have et møde med os efter sommerferien.  
9. Altaner 

Kontakterne sendes ud i starten af juni.  
10. Status på trappevask (Kim) 

Ahmad og Kim har haft Brian til samtale, og han starter på mandag i tre måneders prøvetid. 
11. Status på google drev (Snorre og Marc) 

Flyttes til næste møde, da hverken Snorre og Marc er til stede.  
12. Bestyrelseskursus/-vision/-middag (Anne, Magnus og Hanne) 

Se punkt 4.  
13. Opdatering fra udvalgene 

GF i Gårdlauget Assistens 
Louise H deltog på GF. Der var ikke noget nyt. Økonomien i gårdlauget ser fin ud. Der blev talt om, 
at man godt kunne sætte kontingentet ned.  

14. Bestyrelsesmiddag lørdag 9. juni kl. 17.00. 
Evt.  
Morten opfordrer til at vi læser vores mails.   

 

 


