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Medlem   Tilstede   A�ud   
Dorte   x     
Michael   x     
John     x   
Beth   x     
Steffen   x     
Veronika   x     
Søren  x     

Punkt   1   Titel:   Afslutning   af   bestyrelsesåret   
  

Bestyrelsen   har   lidt   hængepar�er   som   skal   afslu�es   inden   den   kommende   bestyrelse   �ltræder.   Derfor   
mødtes   vi   �l   et   kort   bestyrelsesmøde.   

  
  

Beslutning:   
Vi   sagde   farvel   �l   Steffen   med   tak   for   det   flo�e   arbejde   i   både   lys-   og   vandudvalget.   Heldigvis   fortsæ�er   
Steffen   i   vandudvalget.   Vi   fik   en   umåde   dejlig   appelsinkage   som   Beth   havde   bagt   og   har   opskri�en   på.   

  
Ansvarlig:                                  Dato:     

Punkt   2   Titel:   Byggesager   
  

Sagsfrems�lling:   
  

Anna   og   Jesper   nr.   14   har   indsendt   tegninger   �l   deres   kommende   byggeri     
  

Beslutning:     
  

Bestyrelsen   har   på   baggrund   af   det   indsendte   materiale,   godkendt   byggeriet   hvad   angår   bebyggelsens   
omfang   og   placering   angår,   samt   at   det   holder   sig   indenfor   rammerne   af   Birkevangs   regula�v.   Bestyrelsen   
har   vurderet   at   der   med   udgangspunkt   i   byggeriets   placering   længst   mod   nord,   er   mulighed   for   at   bygge   en   
lille   kvist   i   tagetagen.   Denne   vil   ikke   give   anledning   �l   indkig   �l   naboer   eller   genboer.   

  
Ansvarlig:   Dato:   

Punkt   3   Titel:   Opslag   på   Facebook   
  

Sagsfrems�lling:   

På   baggrund   af   aktuel   sag   om   opslag   på   Facebook   vedr.   parkering   på   Birke   Allé   

Beslutning:     
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Bestyrelsen   opfordrer   �l   at   undgå   �lløb   �l   personsager   på   Facebook.   både   hvad   angår   evt.   løse   hunde,   
parkerede   biler   m.v.    Bestyrelsen   blander   sig   ikke   i   hvad   den   enkelte   birkevænger   slår   op   på   Facebook.   Det   
er   administratorerne   der   varetager   den   opgave.   Bestyrelsesmedlemmer   også   er   birkevængere,   der   også   
kan   blande   sig   i   sagerne   på   Facebook.    Det   fremgår   af   opslag    på   Facebook   hvis   opslaget   er   i   
bestyrelsesregi.     

   
Ansvarlig:   Dato:   

Punkt   4   Titel:   Forslag   �l   generalforsamling   
  

Sagsfrems�lling :     
  

Beslutning:   
  

Tages   op   på   førstkommende   bestyrelsesmøde   e�er   kons�tuering   
  

Ansvarlig:         Dorte                                    Dato:     

Punkt   5   Titel:   Eventuelt   
  

Sagsfrems�lling   

A. Kons�tuering   af   ny   bestyrelse   
B. Markedsdag   

Beslutning:   

A. Onsdag   den   31.   marts   er   sidste   dag   du   kan   stemme   (mellem   18.00   og   19.00)   Umiddelbart   
dere�er   tæller   dirigenterne   Hanne   og   Jørgen   stemmerne   op.   Den   kommende   bestyrelse   
må   kons�tuere   sig   e�erfølgende   pr.   mail.   Pr.   1.   april   skulle   bestyrelsesmailen   fungere   så   alle   
i   den   nye   bestyrelse   kan   kontaktes   på   den   mail.   Dorte   tager   ini�a�v   �l   kons�tuering,   
hur�gst   muligt   e�er   resultatet   foreligger.   Senest   1.   april   (en   dato   der   godt   kunne   lægge   op   
�l   løjer)   

B. Markedsdag   er    SØNDAG   D.   30.   MAJ   

  
Ansvarlig:                                           Dato:     


