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REFERAT

af best)rrelsesmøde. tirsdag den 18. september 2012

Deltagere: Formand Jytte Lund, Bestyrelsesmedlem Susanne Bramlev, Bestyrelsesmedlem Niels
Pedersen, suppleant Kent Grøttner samt revisor Ole Haahr Andersen.

Fraværende: Kasserer Birlhe Nørgård (uden afbud).

Referent: Ole Haahr Andersen.

Pkt. 1. Godkendelse/rettelser til dagsorden.

Mødet blev konstateret rettidigt indkaldt.

Ingen havde kommentarer til dagsorden.

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Alle godkendte referatet.

Pkt. 3. Indlæg fra formanden.

Fogedrets-sagen blev ganske kort gennemgået. Ingen havde yderligere kommentarer.

Formand Jyte Lund har fundet en havemand til 135 kr. i timen. Alle i bestyrelsen er enige om, at
havemanden fortsætter.

Bestyrelsen underskrev læsefuldmagten til bogholderen - til Totalbankens konto.

Formand Jy,tte Lund redegjorde for, at kasserer Birthe Nørgård nægter at "underskrive" med sit
nøglekort. Derved kan foreningen ikke betale sine regninger. Formanden kontakter advokat
vedrørende problemet med kassererens benægtelse af underskrivelse med sit nøglekort.

Pkt. 4: Indlæg fra kassereren.

Kassereren var ikke tilstede, så revisor Ole Haahr Andersen gennemgik punkterne.

Niels Pedersen havde kommentarer til regnskabet vedrørende posteringen "Tab af varme" på kr.
24.073,-. Han mente, at dette måtte yedrøre tidligere ejer fra 45 B.

Ole Haahr Andersen påpegede, at dette tab allerede var udgiftsfør1 i regnskabet for 2009 og at denne
bogføring så har været forkert og at varme-tabet skulle have være bogført som en post i
varmeregnskabet i balancen i stedet for i driften. Lige siden 2009 har foreningens aktiver således
reelt været mindre end det i regnskabet angivne.



Man blev enige om, at ole Haahr Andersen kontakter Carl, som er bogholder i Miljø-Bo for at høre.
hvorfor bogføringen er lavet, som den er.

Regnskabet kunne på grundlag af ovenstående ikke underskrives. Dette sker i stedet umiddelbart
inden generalforsamlingen.

Gennemgang af restancer. Flere var i restance, bl.a. Niels Pedersen. Jyte Lund gjorde opmærksom
på, at der jo i henhold til mail udsendt i2011,IKKE længere udsendes girokort, men at det er den
enkelte ejer, som selv er ansvarlig for at overføre til foreningens konto.

Niels Pedersen ønskede ikke at få udleveret posteringsliste over mellemregnings-kontoen samt over
hans huse. Det blev aftalt, at Ole Haahr Andersen orår", dette med Carl fr-a Ulqø-no.

Niels Pedersen fremkom med en udregning af fælles el, som blev trukket på Miljø-Bo,s måler.
Regnestykket var på ca kr. 8.000,- og den kan Niels Pedersen selvfølgelig trækkes fra
tilgodehavendet til foreningen. Det blev aftalt, at J1.tte Lund hurtigst iruligt kontakter elektriker,
således at vi kan så en separat afregningsmåler sat på til fælles el. Herunder blev det også
diskureret, om "lygtetændings-tiden" kan sættes ned. Dette diskuteres med elektrikeren.

Budgettet for 2013 blev godkendt, med forbehold for udgifter til fælles el. Det blev vedtaget at
spØrge generalforsamlingen om nedsættelse af kontingentet med virkning fra 1 . januar 2013.

Der blev fastsat en dato for generalforsamlingen.

Dato: Z+. onoøer ZOtZ, A.

Bestyrelsen mødes 15 minutter før - for underskrift af regnskab.

vi vil anmode advokat Poul Beck om at være dirigent. ovenstående
Poul Beck kan på det tidspunkt. Jy,tte Lund kontakter poul Beck.

Pkt.6: Eventuelt.

Niels Pedersen skal have mail med link til hjemmesiden.

Pkt.7:

dato er med forbehold for om

Næste møde holdes umiddelbart efter generalforsamlingen, hvor bestyrelsen konstituerer sig selv.


