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 Medlem  Tilstede  A�ud 
 Dorte  x 
 Lone  x 
 John  x 
 Lo�e  x 
 Morten  x 
 Veronika  x 
 Søren  x 
 Pierre  x 
 Peter  x 

 Punkt 1  Titel: Kons�tuering 
 Sagsfrems�lling: 

 a)  Valg af næs�ormand & sekretær(er) 
 b)  Fordeling af ansvarsområder og udvalg, herunder BRT og det nye visionsudvalg og evt nye 

 ansvarsområder (fællesarbejde/Morten) 

 Beslutning: 

 a)  Morten nr. 163 er valgt som næs�ormand. Sekretærer : Søren 183, Lone 167, Lo�e 13. De 3 
 sekretærer ski�es �l at skrive referat. Lone skriver 2. maj. 

 b)  Se bilag 

 Ansvarlig:   Bestyrelsen                          Dato: 

 Punkt 2  Generalforsamling 
 Sagsfrems�lling: 

 a)  Hvad gik godt/skidt/skal ændres �l næste gang. 1) Hvordan var det at være �lbage på Pejsegården? 
 Placering ved borde,ops�lling, lydforhold, forplejning, servering m.v. 2) Varighed af gf., pause? 
 mere? 3) Beretning, hvordan med oplæsning? for lang? kort? for mange emner? 

 b)  Spørgsmål �l bestyrelsen s�llet på GF. 1)Fjerne skilte på træerne og sat nye op(rig�ge skilte?)2) 
 Ka�e og deres e�erladenskaber. Opfordring �l at gøre noget. 3) Vand-samlemuffer ski�es i 
 forbindelse med asfaltering i syd.? Indkaldelse �l møde i visionsgruppen for Birkevang. 

 c)  Regula�vet ajourføres med  vedtagelserne på gf. 

 Beslutning: 
 b) Dorte og Morten sørger for indkaldelse �l møde i visionsgruppen f. Birkevang. 

 Resterende del af punktet er udsat pga. �dsnød �l næste bestyrelsesmøde mandag den 2/5 
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 Ansvarlig:  Dorte/Morten                               Dato: april 

 Punkt 3  Henvendelse fra landmåler vedr. Birkevangs skel mod syd (mod Ne�o og 
 parkeringsplads) 

 Sagsfrems�lling: 

 Vi har fået en henvendelse fra en landmåler vedrørende Hf. Birkevangs skel mod syd. 

 Beslutning 

 Bestyrelsen undersøger sagen nærmere og vender hur�gst muligt �lbage. Vi arrangerer dere�er et møde 
 med landmåleren. 

 Ansvarlig:   Dorte                                Dato: snarest 

 Punkt 4  Arbejdsdag/Morten 
 Sagsfrems�lling: 

 a)  Markedsføring 
 b)  Arbejdsopgaver, prioriteret 
 c)  Forplejning 

 Beslutning: 

 a)  Første arbejdsdag er: søndag den 8. maj  kl. 9.00 Morten og Søren reklamere for dagen. 
 b)  Arbejdsopgaverne vil blive lagt på både hjemmesiden samt Facebook. Morten og Dorte mødes og 

 prioriterer opgaverne m.v. 
 c)  Beth og Anne Marie sørger for at maden er på plads. 

 Ansvarlig:  Morten/Dorte                                            Dato: snarest 

 Punkt 5  Årshjul 
 Sagsfrems�lling: 

 a)  Udarbejdelse af årshjul. Begivenheder �l årshjul, bestyrelsesmøder 3 med Emil regnskab, 
 udvalgsmøder BRT, Visionsudvalg, Fælles arbejdsdage, Fester, tradi�oner, m.m. 

 Beslutning: 

 a)  Drø�es på næste bestyrelsesmøde, evt med forslag �l hvordan det kan se ud. 

 Ansvarlig: Morten/Dorte 
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 Punkt 7  Titel: byggesager/byggegruppen 
 Sagsfrems�lling: 

 a)  Frederik i nr. 165 
 John og Dorte har holdt møde med Frederik ang. renovering/e�erisolering af nr. 165. 

 Beslutning: 

 a)  På mødet blev vi enige om følgende: Der skal fremsendes tegninger dels med eksisterende forhold 
 dels med frem�dige forhold. Derudover en nøjag�g beskrivelse af den ønskede e�erisolering i tag, 
 samt materialevalg. Arbejdet må ikke påbegyndes før der ligger en �lladelse. 

 Ansvarlig:  John/Dorte  Dato:  Når ansøgning  foreligger 

 Punkt 5  Titel: Udestående/opsamling fra sidst 
 Sagsfrems�lling  : 

 a)  Forsikringsdækning af fælleshus, garage, skur og teknikrum? Dorte 
 b)  Møde i BRT udvalget e�er generalforsamlingen. Morten indkalder 
 c)  Kommandovej ved varsel ved vandspild samt når skaden er udbedret. Pierre 

 Beslutning: 

 a)  xx 
 b)  Morten indkalder BRT udvalget 
 c)  Pierre informere bestyrelsen på næste møde 

 Ansvarlig:  Dato: 

 Punkt 9  Eventuelt 
 Sagsfrems�lling: 

 Beslutning: 

 Ansvarlig:  bestyrelsen  Dato: 
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