Referat bestyrelsesmøde fhf. 13.4.2016
Til stede: Mette Jeppesen, Jesper Herrestedt og Lotte Dahlmann.
Referent: Lotte Dahlmann
Næste møde:
Generalforsamling i FHf 27. april 2016 kl. 19:00 i cafeen, Ebberød Kulturhus, Sophie Magdelenes Vej 9
Endelig dagsorden, regnskab for 2015 og budget for 2016 kan hentes på hjemmesiden: www.ebberød.dk

Dagsorden:
1. GF status
- Dagsorden
- Budget færdiggøres
- Regnskab godkendes og underskrives
- Indkomne forslag til gf
- Bestyrelsens egne forslag til gf
2. Orientering om status for grøn vedligeholdelse
- træfældning og bortskaffelse
- Status for opgravning v/ Nordforbrænding i ’æbleplantagen’ på Sophie Magdelenes vej.
Referat:
1.
Cafeen er booket til 27.4. og kaffe og kage er bestilt.
Budget: Endeligt budget for 2016 revideret med få bemærkninger. sendes til Datea /Mette
Regnskab: Bestyrelsen finder ud af, hvem, der skal underskrive det /Mette
Dagsorden:
Valg af dirigent /Lotte
Bestyrelsens beretning /Lotte laver udkast
Forelæggelse af det reviderede regnskab /Mette

Godkendelse af budget. Bestyrelsen foreslår at fastholde nuværende bidrag / Mette
Indkomne forslag til gf:
Beboerne i BSV 59 anmoder om at få formaliseret medlemskab af FHF. ejerforeningen vedtog på sin
generalforsamling i 2007 medlemskab af FHF og beboerne i BSV 59 har siden betalt kontingent til FHF.
Bestyrelsen undersøger sagens rette sammenhæng og er i givet fald indstiller på, at beboerne i BSV 59
optages i FHF. /Mette
Ellers ingen forslag.
Valg af formand:
Den siddende formand, Sofie Katrine Bernat (BSV 62) har trukket sig, og posten er derfor ledig. Kandidater
melder sig på generalforsamlingen
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Der skal vælges mindst ét bestyrelsesmedlem efter at Frederik Laugesen (BSV 62) og Annemette Brock (BSV
62) er udtrådt af bestyrelsen.
Suppleant Jesper Herrestedt (SMV 1) er trådt ind og ønsker at fortsætte. Tillige ønsker Mette Jeppesen (BSV
58) og Lotte Dahlmann (BSV 66) at fortsætte.
Valg af suppleant(er):
Valg af revisor /Lotte spørger om de fortsætter, hvem der er suppleant og om revisor hænger sammen med
Datea og aftalen med dem?
Eventuelt
2.
Lotte har fået oplyst af Per Frimer, at oprydning efter fældning efter stormen finder sted 18. april.
Gravearbejde v/ Nordforbrænding: /Jesper forhører sig om plan og tidsplan for genopretning samt evt.
tinglysning af rørlægning?

