
BOLIGFORENINGEN 10. MARTS 1943 – afd. 20 Egå Mosevej 
Referat bestyrelsesmøde dato: 14-11-2022 

 

Deltagere:  X Kim.  XAnnette  XHanne  XPia  ☐ Camilla  (☐ Drude) Afbud: _ Camilla syg 

Punkter / dagsorden Beslutning/vedtagelse Opfølgning / ansvarlig 

   

Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt  

Opfølgning på referat fra: 19-10-
2022 
 

OK.  

Suppleanters stilling i bestyrelsen 
Må suppleanter deltage i møder 
Skal suppleanter have adgang til 
dokumenter (Google share) 
Kan suppleanter være en del af evt. 
Messenger aktivitet 

Ifølge forretningsorden, må Drude ikke 
deltage. Ændring til forretningsorden 
samles i mappen afdelingsmødet 

Evt. ændring af 
forretningsorden på 
hjemmesiden 
Kim 

Niels Trolles stige 
 

Niels skal have sin stige tilbage, og vi 
beder Anders bestille en ny, 3 sektioners 
med stigefod 

Kim 

Ladestandere /anden placering. 
Møde med adm. eller fremsendelse 
af skrivelse? 
 

Sendes sammen med forslag til alternativ 
ladestander placering  (Skel opgørelse 

Kim 

Hvad kan man låne i afd. ? 
 

Boremaskine ved henvendelse til 
varmemester.  Trailer kan lånes i 
weekender ved henvendelse til 
bestyrelsen via mail fra hjemmesiden. 
Trillebør, græsslåmaskine, og stige uden 
for varmemesterens materiale / 
værktøjsbur til fri afbenyttelse 

Godkendt Kim 

Overdragelse af dokumenter /  
andet fra tidligere bestyrelses 
medlemmer 

Skrivelse til Niels Trolle, om at fremsende 
/ aflevere relevant dokumentation. Cc Til 
Bjarne W. 

Kim. 
Herunder årshjul, Beretning 

Skrivelse vedr. afslutning af skel 
problematik. Sendes / møde ? 
 

Sendes sammen med forslag til alternativ 
ladestander placering 

Kim 

Respons på grundejer skriv til 
adm.?  
 

Skriv til Lotte vedr. at det er 
administrationen der skal kontaktes, for 
at komme videre i sagen 

Kim 
(Annette undersøger mht. 
tilladelser for åbning af fortov) 

Nyhedsbrev indhold: 
Trailer (årsag? ) Værktøj / brænder 
/ stige. Andet ? 
 

Indhold tilrettet, og festudvalgs arr. 
omtalt 

Annette / Kim 

Nyt fra bestyrelsens medlemmer 
 

  

 
 

  

Nye beboere 
 

  

Kommende møder 
 

  

 
 

  



BOLIGFORENINGEN 10. MARTS 1943 – afd. 20 Egå Mosevej 
Referat bestyrelsesmøde dato: 14-11-2022 

Eventuelt: 
 

  

Julegave Varmemester 
 

Ja, beløb 300,- (julekurv) afleveres op til 
Anders juleferie. 

Annette 

Julefrokost Bestyrelsen 
 

Anders med: JA!      Hanne, Pia, Annette 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 


