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Referat for bestyrelsesmøde nr. 13

Emne Bestyrelsesmøde nr. 13

Mødedato 17.03.2021

Sted Virtuelt (grundet Covid-19)

Mødetid 19.00 – 21.00

Deltagere Jens Boe Jacobsen Formand JBJ
Line Nordhald Bestyrelsesmedlem LNO
Lotte Raunkjær Bestyrelsesmedlem LRA
Sinne Poulsen (fraværende) Bestyrelsesmedlem SPO
Jan Pedersen Bestyrelsesmedlem JPE
Mark Rød Nielsen Bestyrelsesmedlem MRN
Thomas Heide Johansen Bestyrelsesmedlem THJ
Rasmus Marcussen Suppleant RMA
Nikolaj Køhler-Christensen(fraværende) Suppleant NKC

Vedhæftet

Ansvar

Pkt. 01 Valg af dirigent, referent og godkendelse af agenda JBJ

 Mark er referent

Pkt. 02 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 12 Alle

Ingen kommentarer

Pkt. 03 Legeplads – status, opfølgning og næste skridt Alle

Den valgte leverandør er kontaktet, og vi har forhandlet en rabat på 
tilbuddet svarende til 12.500kr. Næste skridt er af få sat arbejdet omkring 
byggetilladelse i gang, hvilket leverandøren af legepladsen står for.

Pkt. 04 Generalforsamling 2021 Alle

 Indkaldelse
 Planlægning og afholdelse
 Bestyrelsens forslag til afstemning
 Indkomne forslag til afstemning
 Valg til bestyrelse

Der er lavet udkast til blanket vedr. ”indkomne forslag til 
Generalforsamlingen” som skal udfyldes og fremsendes inden 1. april.

Der er diskuteret om vi kan afholde virtuel Generalforsamling jf. 
vedtægterne. Beslutningen blev at der skal en afstemning til for at beboerne 
giver ret til at vi kan afholde Generalforsamlingen virtuelt.

Bestyrelsen sørger for at få omdelt stemmesedler angående tilladelse til at 
holde Generalforsamlingen virtuelt. Bliver forslaget ikke vedtaget ved 
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simpelt flertal kan vi ikke afholde Generalforsamling i April 2021 og den vil i 
det tilfælde blive udskudt.
Lotte laver udkast til fysisk stemmeseddel, hvilken bliver runddelt i 
kommende weekend. Deadline for at svare på dette er 26. marts 2021.

Udkast til indkaldelse til Generalforsamlingen blev gennemgået og klargjort 
til udsendelse såfremt der stemmes for at afholde den virtuelle 
Generalforsamling.
Der undersøges at finde en dirigent til Generalforsamlingen

Pkt. 05 Grønne arealer/Fælles arealer Alle

 Gennemgang af ”gåtur” med L&R den 15. marts 2021

Jens har været på rundtur med Hans fra L&R og området er gennemgået 
med de punkter der er kommet ind fra beboerne. L&R var meget positive 
over de indkomne punkter og vil som udgangspunkt rette op på de fejl og 
mangler der er løbende.

Pkt. 06 Regnskab 2019 + 2020, Budget 2021 Alle

Udkast gennemgået og fremsendes sammen med indkaldelse til kommende 
GF. Præsenteres og gennemgås på Generalforsamlingen

Pkt. 07 Opfølgning på henvendelser på Toftebuen@gmail.com Alle

Et enkelt nyt punkt som føjes til listen over grønne områder

Pkt. 08 Eventuelt Alle

ingenting

Pkt. 09 Næste møde
Aftalt til torsdag d. 8. april kl 19 – opfølgning på indkomne forslag samt følge 
op på afstemning angående muligheden for virtuel Generalforsamling.

JBJ
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