Referat af bestyrelsesmøde nr. 90 i AB Jæger
Kl. 18.30, onsdag 6. marts 2013
Til stede: Lars Jensen, Sine, Martin, Søren, Astrid, Ilan, Louise, Marc, Theis, John
Lademann, Fie, Snorre
Fraværende: Lothar, Randa, Helene, Anne Louise
1) Valg af dirigent, referent og indkalder til næste møde
Ordstyrer: Ilan Referent, indkalder: Snorre
2) Godkendelse af referater fra møde 89.
Ilan har enkelte rettelser til det interne referat. Ellers godkendt.
3) Lukket punkt
4) Forslag til XGF fra andelshaver (Snorre) (Se sager)
Snorre skriver til andelshaveren og forklarer, hvorfor planen er landet, hvor
den er, og beder hende om at trække forslaget. Hun kan evt tage ned til Lars
for nærmere forklaring.
5) XGF – hvordan gør hvem hvad? (Snorre)
Karin er ordstyrer. Astrid kontakter hende og beder hende om at bidrage til en
god og afslappet stemning.
Ilan byder velkommen, præsenterer Niels Dahl Sørensen og forklarer
situationen som til infomøderne.
Niels Dahl Sørensen forelægger samme præsentation som til infomøderne.
Lars kontakter NDS og sikrer, at han er indforstået med det.
Astrid afslutter pt. 2 og forklarer, at der bliver to afstemninger: budget for
2013 og vedtægtsændringerne. Der kan stilles spørgsmål til budgetterne efter
fremlæggelsen. Spørgsmål til vedtægtsændringerne sker i forbindelse med
debatten om helhedplanen.
Lars står for forelæggelse af de flerårige budgetter.
John fremlægger vedtægtsændringerne.
Rune er referent.
Marc tager projektor og lærred el. lign. med.
Sine og Louise sidder ved dørene og skriver folk ind.
Fie og Sine har nøgler og står for skilte på murene.
Søren, Theis, Marc og Lothar kommer tidligere og stiller stole op og tager en
kasse vand med. Når mødet er slut, beder vi andelshaverne om at hjælpe med
at stable stole.
6) Evt. (Lars Jensen)
Referat fra infomøderne: Der var omkring 130 fremmødte i alt på de to
møder. Stemningen var god, og vi fik mange positive tilbagemeldinger. NDS
lavede en god præsentation og formidlede sagen på en let forståelig måde.
Lars Jensen har tre punkter:

•
•
•

Mangler udmelding fra Helene om evt. udtræden fra bestyrelsen, så
hun kan fjernes fra hjemmesiden.
Voldgiftssag mod Karl Poulsen. Voldgiftsnævnet afviste sagen, men
den kommer formodentlig op i civilretten.
Lars Jensen har ikke haft tid til at lave indstilling ang. opdatering af
vand- og varmesystem, men den kommer.

