Bestyrelsesmøde Nørresøhave
den 9. marts 2021 i Fennehuset.
Deltagere: Ole Højberg, Michael Øhrstrøm, Peder Hald, Heidi Kristensen, Henrik Bech Sørensen
Afbud: Mogens Bjørnlund (associeret medlem).

Referat

1. Opfølgning fra sidste møde.
- Bom ved torvet, - v. Michael
Michael taler med de implicerede.
-

P-zone - v. Henrik
Henrik har modtaget kort fra Thorkild og følger op med henblik på en konkret plan.

-

Ladestandere - v.Michael
Peder har købt El-bil og fået installeret Clever stander i en færdig pakke med abonnement. Så
nu er der to privat ejede standere i foreningen.
Vi drøfter mulighederne for fællesløsninger eller individuelle private løsninger på el-stander.
Bestyrelsen mener ikke, at der på nuværende tidspunkt er grundlag til fællesløsninger og
opfordre til at tale sammen i nabolaget om individuelle løsninger og i øvrigt overveje
placeringen af hensyn til området.

-

Antenne.
Der intet udspil fra udvalget.

2. Økonomi - vi kigger på budget og den foreslåede kontingentforhøjelse
Hvis vi tager højde for alle prisstigninger (YouSee, container, forsikring mm) og bibeholder Budget
på 16000 til Anskaffelser + Fællesareal, vil det betyde en stigning på 150 kr fra 2600 til 2750
Beslutning: En kontingentstigning på 100 kr. og reducering af budget til anskaffelser/Fællesareal
med et par tusinde, da vi i 2020 ikke har brugt det budgetterede. - Kontingentopkrævning udsættes
til efter Generalforsamling, da stigningen først skal vedtages der.
3. Generalforsamling - en snak om en realistisk gennemførelse - hvornår? Vi kan f.eks. indkalde
formelt og så samtidig skrive, at generalforsamlingen udsættes og der indkaldes til en fysisk
generalforsamling, så snart det er muligt - indkaldelse med 14 dages varsel.
Generalforsamlingen bliver udskudt til grundet Corona d. 2/9 2021 –
Ole, Michael, Henrik, Peder stiller op til genvalg – Heidi ønsker ikke af genopstille.
4. Containerdatoer - 26-28/3 - 18.-20/6 - 27.-29./8 – 22.-24. /10 2021
5. Information til Medlemmerne - Vi skal informere om både containerdatoer, generalforsamling,
m.m.

Beslutning: at der sendes et brev rund med orientering/information via maillisten til alle husstande
samt opslag på Facebook med link til hjemmesiden, hvor informationen vil være.
6. Evt.
-Viborg Vand er færdige med gravninger, men projektet er ikke afleveret.
-Nr. 235 er solgt.
-Bogcafé er planlagt til d. 30. sept. 2021
Ref. HK

