Referat fra bestyrelsesmøde D 6/4-18
Vi startede med at byde det nye bestyrelsesmedlem Belinda velkommen og kiggede regnskabet
for afdelingen igennem.
Vi havde nogle spørgsmål til regnskabet og det var at under punktet opsamlet resultat var der et
overskud på 704.721 kr. Vi undrede os over lønnen til gårdmand var så høj, da vi ikke har set så
meget til ham.
Disse spørgsmål har vi stillet til Michael Meldgaard og han forklarede at det opsamlede resultat er
et overskud, men der er ikke betalt afdrag til kreditforeninger endnu. Så det er for at huslejen ikke
stiger de næste år. Lønnen til gårdmanden er høj, da der har været vandskade i nogle huse som
har skulle udbedres i weekenden. Han vil begynde at komme meget mere, da det nu er
boligforeningen som skal stå for vedligehold af udenomsarealer.
Vi har fået opstillet en tavle på varmecentralen til info fra bestyrelsen og boligforeningen.
Desværre er den låst og vi har ikke kunne bruge den. Vi har fået lovning på en nøgle og fremover
vil man kunne finde vores referater på denne tavle, på Odinsgaardens hjemmeside eller på
Ternevængets facebook side.
Vi har besluttet at holde en sommerfest D 11/8-18 kl 17.00 og vi kan låne telt af boligforeningen.
Der vil blive serveret helstegt pattegris, forskellige salater og kylling. Vi håber på at sætte teltet op
på enden af vejen, hvor vejen drejer så det genere mindst muligt. Hvis der er nogen som kunne
tænke sig at hjælpe med festen er i velkomne til at kontakte et medlem af bestyrelsen.
Som nævnt før i tidligere referat så vil der være et kontingent. Det dækker sommerfesten og til en
blomst til nye beboere eller specielle begivenheder på 200 kr pr år. Så hvis man gerne vil med til
sommerfesten så skal man betale inden 1/7-18 til Belinda i nr 46.
Claus vil undersøge en pris for indmelding i LO og hvis det måske skal betales med penge fra
kontingentet eller om beløbet skal hæves eller betales individuelt.
Bestyrelsen er inviteret til ekstraordinært bestyrelsesmøde D 4/5, hvor der skal tages stilling til om
hovedbestyrelsen skal gå fra 9 til 7 medlemmer. Vi skal til ordinært bestyrelsesmøde D 15/5.

