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1. Nyt fra bestyrelsen.
Udflugtsdag bliver d. 24 okt, vi mødes kl 10.15 på Kunsten, Kirsten viser rundt og fortæller.
Hvis der er nogen som er medlem så sig til. Der kommer en indbydelse op.
Kommende visionsdag d. 17. januar 2021, hvad skal fremtiden bringe, der sættes et blankt
stykke papir op, hvor man kan sætte forslag på til debat. Dagen skal ledes af en prof. Evt. en
med frokost på fokus.
Kommende stormøde d. 7 okt. Med tre punkter: varmeregnskab, huslejeberegning, og
generelt gennemgang af foreningens økonomi, herunder lånoptagelse.
2. Orientering om renovering af badeværelser i de store huse (Ole)
Vi har holdt møde, om hvad der skal laves. Vi mødes igen d 12 sept. Og lavet en specifik liste
til et nyt revideret tilbud.
3. Renovering af tagvinduer (Peter)
For fire år siden fik vi tilbud på udskiftning, vi går vinduerne igennem igen, og får et nyt tilbud
4. Orientering om ProDomus (Linda)
Samarbejdet er meget smertefrit, det fungerer, de udbetaler penge om fredagen. Bonner kan
stadig lægges i skuffen.
5. Arbejdslørdag
Vi snakkede om maling indenfor i fælleshuset, det skal planlægges.
Arbejdes listen sendes rundt, så man kan skrive forslag på.
Der henstilles til at alle sørger for at få malet deres huse i år.
6. Evt.
Asfalt arbejde af indkørslen sammen med Uldalen, der kommer et tilbud på reparation.
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Der er pt 71 på ventelisten.
Madregenskab. Linda har lavet et regnskab over hvor mange gange folk har lavet mad. Vi enes
om at vi fortsætter med den nuværende ordning, selvom at der så vil forekomme enkelte
aflysninger. En af årsagerne er at det ikke så mange der laver mad længere.
Hvis Rene står på til at lave mad, må han til en hver tid slettes, han vil ikke stå i vejen for
andre, han vil dog gerne lige have besked i god tid.
Der kommer en seddel op hvor man kan godkende at man kommer med på de sociale medier.
Tilbud fra forsikringsmægler, bestyrelsen går det igennem.
Rest tøj fra kælderen bliver sendt til genbrug på lørdag d. 5 sept.
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