
Referat af bestyrelsesmøde d. 19. maj 2020. 

 

1. Forberedelse af den årlige ordinære generalforsamling.  

Grundet coronakrisen med nedlukning og forbud af møder med mere end 10 personer i lukkede rum 

har vi desværre været nødt til at udskyde generalforsamling. Vi har tidligere informeret, at mødet 

ville finde sted d. 9. juni. Af forskellige årsager er 

generalforsamlingen nu fastsat til tirsdag d. 16. juni. 

Da det først bliver meldt ud d. 8. juni, hvor mange personer man må samle og fordi indkaldelse og 

dokumenter skal sendes ud tre uger før generalforsamlingen, kan vi i år desværre ikke afholde  

generalforsamlingen på Duevejen Skole. Vi mener heller ikke, vi kan afholde generalforsamlingen i 

haven, da godt vejr ikke kan bestilles! -  Boligexperten har med kolleger i deres brancheforening 

udarbejdet en model for afvikling af generalforsamlingen, hvor ejerne får tilsendt et skema, som 

skal sendes tilbage til administrator. Der vil derfor i år ikke være mulighed for at stille forslag eller 

debattere.  Generalforsamlingen afholdes 16.6 på Boligexpertens kontor med deltagelse med 

bestyrelsen og Johnny Rieck.  

Da Lars Andersen og Susanne Sperling samt Anne Gyk Ibsen træder ud af bestyrelsen er der 

behov for flere medlemmer af bestyrelsen samt en formand. Da ingen i bestyrelsen ønsker at 

varetage formandsposten håber vi meget, at kandidater vil melde sig til dette frivillige arbejde 

til gavn for foreningen. -  Dette gøres til bestyrelsen senest d. 1. juni.  

 

2. Belysning i gården:  

Lamperne over indgangsdørene er slidte og mange steder i stykker. Vi bestiller nye lamper.  

 

3. Reparation af trapper ned til kældergangen i gården:  

Trapperne samt forskelligt sokkelarbejdes laves i løbet af juni måned.  

 

4. Haven:  

Der er indkøbt nye havemøbler til de store plæner og til små hjørner på området. Der vil således 

være mulighed for at opholde sig ude i større og mindre grupper.  

Vi afholdes havedag søndag d. 14. juni kl. 13. Der skal blandt andet vedligeholdes med 

træbeskyttelse på legepladsen. Vi håber at se rigtig mange til en hyggelig dag.  

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 16. juni. 

 


