
BOLIGFORENINGEN 10. MARTS 1943 – afd. 20 Egå Mosevej
Referat bestyrelsesmøde dato: 08-02-2023

Deltagere: ☐ Kim. ☐ Annette ☐ Hanne ☐ Pia ☐ Drude Afbud: _____________________________

Punkter / dagsorden Beslutning/vedtagelse Opfølgning / ansvarlig

Godkendelse af dagsorden Godkendt

Opfølgning på referat fra: 12-12-2022 ok. nogle pkt. er flyttet med i nyt
referat.

Kim

31D ansøgning om have
udvidelse/parkeringsplads -
ladestander

Sag behandlet, og der gives afslag Afslag fremsendt d.10-02-2023

Opfølgning på nye bedlamper Hvis vi kan finansiere “Waterfront”
lampe fra LP, bliver det den

Annette undersøger hos Finn
10-02: Finn givet ok.

Skilte med heste forbudt på vores
stisystem.

Administrationen sender opfordring til
de 3 gårde, om at undgå vores interne
stisystemer til heste / ridning.
Egå Mosevej 61 - 97 - 113

Pia tager kontakter
administrationen.

Faldsand på legepladsen Varmemester kontaktes mhp.
retablering af legeplads / faldsand

Tages op igen på næste møde

Skraldespand til småt elektronikaffald Varmemester bedt om at bestille en Varmemester sætter godkendt
skilt på spanden før opstilling
Spand opstillet, og information
udsendt.

1 person mere i festudvalget. Festudvalget: Pia & Hanne.
Mangler et medlem med
hjemmeboende barn/børn.

Pia & Hanne formulere et skriv
mhp. at få et medlem mere.

Køb af telt og borde og opbevaring af
det. (lave opbevarings bokse, langs
gavl)

Undersøgelse af om vi kan bygge langs
en gavl, således at f.eks. 8 klapsammen
borde, telt, plus div. kan være deri.

Hanne & Pia undersøger.

Nøgleboks til 2. “trailer nøgle” (igen) Ekstra nøgle til Trailerlås, lægges i
nøgleboks

Kim undersøger pris og
Varmemester mht. adaptor

Snerydning og saltning / Tilbud, andet
firma.

Overdreven brug af salt! Mulighed for
grusning?

Hanne kontakter kontoret

Nyt fra bestyrelsens medlemmer Nej

Cykeloprydning - mærkning - varsling Til forår: Varsling udsendes,
Varmemester sætter mærkater på,
cykler med mærker efter 14 dage
stilles ved varmemesterkontor, efter
yderligere 14 dage, fjernes cyklerne.

Behandles på næste best.
møde: 15-03-2023

Nye beboere 41F: 15-01 (01-02) Blomster Annette sørger for det ved
lejlighed.

Kommende møder næste best. møde:
15-03-2023 - kl. 17:00
12-04-2023 - kl. 17:00

Eventuelt
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