
Referat af bestyrelsesmøde 05.02. 2008 kl. 19.30 i nr. 82
Afbud fra Dennis

Ad 1 Godkendelse af referat fra 22.01.08
En enkelt rettelse fra punkt 2: Der kommer regning både fra Stofa og fra Canal Digital 
på 1. kvartal 2008

Ad 2 Økonomi og regnskab
Dette års regnskab skal diskuteres her – budgettet for de næste år skal under punkt 3
Der er 23045 kr. overskud på dette års regnskab – balancerer med en egenkapital på 
95.000 kr.
Angående regnskabet for antenneforeningen: 
Enkelt restance for 2 år – har man stemmeret, hvis man er i restance?
 - Budgettet foreslås uforandret – gartneren beholdes endnu et år
Der er kommet brev fra Kildedalens GF – de har opsagt gartneren (den samme, som vi 
bruger) og foreslår møde om fælles tilbud/bedre pris?
Gartnerbudgettet hæves med 10.000 kr/ år. – tages af formuen
- Der er en enkelt ny carportejer, der ikke har betalt kontingent for 2007.

Årets regnskab sendes til underskrift/godkendelse hos revisorerne efter mødet her, 
hvor vi har godkendt det

Ad 3 Generalforsamling, forslag til indkaldelse vedhæftet
Kedelhuset er ikke ledigt og Rådhuset ikke en mulighed endnu, så Helge har booket et 
lokale i Frederiksborgcentret
Bestyrelse efter GF?
Helge og Bent ønsker genvalg – Jørgen ikke genvalg
Lene er i tvivl, men ønsker nok ikke genvalg – en beboer er blevet spurgt om interesse 
for at være suppleant, vil tænke over det.
 De 2 revisorer er på valg
Dirigent?

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring, hvor antennen er nævnt, skal ud med 
indkaldelsen senest 14 dage før 5.03 – vi satser på uddeling i weekenden 16.- 17.02
Desuden skal regnskab/ budget 2009 med ud.  I alt 3 sider

Deklarationen er nu klar – skal tinglyses  – Jørgen sender den – pris: 1400 kr.

MHP kontingent for 2009:
Antennebidrag forhøjes til: 1000 kr./ årligt for drift og signal – 200 kr. for drift alene.
De 2 beboere, der ikke ønsker signal skal betale 200 kr./år./husstand
Kontingent opkræves 2 x årligt, så beløbet bliver for de 99 huse:
½ årlig uden carport: 2.175 kr. - ½ årligt m/ carport:  2.225 kr.

På GF: 
Bestyrelsens beretning v/ Helge, særskilt ”antenneberetning” v/ Dennis og Bent
Arealudvalget har mulighed for et indlæg



Der er intet fra carportudvalget
Fælleshus – har været sat i bero i år grundet det omfattende antennearbejde
Hjemmesideudvalg – Bent og Per - har ikke haft møde. Bent kommer med et indlæg

Indkaldelse: Bent retter til og sender til Jørgen, som vil trykke indkaldelserne.
Lene vil dele dem ud.

Indkøb til GF: Aftales ved næste møde – 27.02

Ad 4 Evt:
Debatsiden: på www: Hvem tjekker spørgsmål og svarer/sletter?

Den er åben for alle – skal den være det? Man skal tilmeldes som bruger

Brev fra Kildedalen om møde med deres bestyrelse – herfra formand og næstformand

Der er bestilt 2 store papircontainere til p-plads ved nr. 80-102

Affald: Se kommunens www og husomdelte pjece

Næste møde: 27.02.08 kl. 19.30 i nr.90 (summemøde inden GF)

Mødet slut 22.10                                                   Referent: Anni  Risbo Jessen, 6.01.08


