Bestyrelsesmødereferat.

Dato: 18. juni 2018
Til stede: Jannie, Rasmus, Sævar, Carina, Finn, Malene
Jørgen fra Actas og Jesper Futtrup.
Afbud: Jørgen
Næste møde tirsdag d. 26 juni kl.17.00.

Tv-overvågning
Oplæg fra Actas.
Jørgen fra Actas var, at fremlægge situation om tv-overvågning.
Det er således, at man ikke kan få nye kameraer, der passer til vores nuværende system – derfor skal
computer og software opdateres.
Actas vil lave et prisoverslag på software og nye kameraer, der hvor der trænger til udskiftning af disse.
Bestyrelsen vil overveje Actas tilbud, når vi får det det og handle derefter.

Evaluering af græsrobot
Driftsbudget.
Vi havde besøg af projektleder Jesper Futtrup fra Hasseris Boligselskab.
Bestyrelsen mener, at robotklipning har været en stor succes. Vi afventer driftsregnskab fra Jesper Futtrup,
hvorefter vi tager stilling til projektets fremtid.

Status sommerfest
Bestyrelsen har bestilt slushice, popcorn, baconchips og øl.
Musik på terrassen fra kl.14.00-16.00 er bestilt.
Bestyrelsen har pavillion til overdækning af terrasse.
Rasmus sørger for bestilling af softicemaskine og karrusel.
Bestyrelsen skal checke hoppeborg, som tilhører Multihuset.
Bestyrelsen beslutter at beboerne skal selv medbringe tæpper/stole til, at sidde på udenfor, og i tilfælde af
regn flyttes festen indenfor.

Indkøb af pølser, brød, sodavand m.m. sørger Sævar, Jannie og Malene for.

Udlejning af Fælleshus
Punktet er udskudt.

Evt.
1.
Bestyrelsen har modtaget et brev fra en beboer vedrørende græsklipning i gårdene. Er drøftet og taget op
med Jesper Futtrup og bestyrelsen arbejder intenst på at højne niveauet.
2.
Bestyrelsen har modtaget ansøgning om 4000,00 kr. til arrangement d.9/10 om sang/foredrag med
Flemming Både, der fortæller om John Mogensen og synger nogle af hans sange.
Bestyrelsen bevilliger beløbet og håber på et succesfuldt arrangement.
3.
Bestyrelsen har modtaget henvendelse om betaling til kursus på beplantning og vanding af kummer i gård
laugene.
Da vi ved Gug planteskole er behjælpelig med råd og vejledning, mener bestyrelsen ikke det giver anledning
til betaling af kursus.

Bordet rundt
Intet at bemærke.

