Ordinært møde i afdelingsbestyrelsen AKB, Havnestaden
1069-7
Tirsdag den 02.04.2019 kl.19-20:30

Til stede: Carsten, Ellen, Marianne, Rositta, Ole, Line (referat)
Afbud: Peter.
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af dagsorden og valg af referent
Godkendelse af referat fra sidste møde
Drøftelse af regnskab 2018 og evt. implikationer for budget 2019
Orientering fra Ejerforeningens bestyrelsesmøde den 11. marts 2019
Bolværk
Næste møde
Anden. behandling af forslag fra sidste møde
Evt.

REFERAT:
1. Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
3. Drøftelse af regnskab 2018 og evt. implikationer for budget 2019
Drøftet
4. Orientering fra Ejerforeningens bestyrelsesmøde den 11. marts 2019
 Referat ligger på websitet
 Regnskab ser fornuftigt ud, med lille overskud.
 Udgift på knap 25.000 kr til KAB forundersøgelse af P-dækket
Formanden undersøger nærmere med KAB og de almene bestyrelsesmedlemmer i
ejerforeningen. Fælles erkendelse af at Grönnings Have er en kompliceret juridisk



konstruktion, hvor der er fordele og ulemper over tid. Kontinuerligt fokus på at
holde udgifterne nede og at det gode samarbejde opretholdes.
Max ønsker ikke genopstilling til grundejerforenings bestyrelse. Er der nogen af os
der vil stille op? Vi opfordrer. Kontakt Max for at høre nærmere
mkatzenelson@brygge.dk



Generalforsamling
GF EF grønnings Have 29. april kl 19, Eriks kælder

5. Bolværk (Rositta)
Rositta spørger til bolværket står overfor renovering (pga ormeangreb). Carsten orientere
om at grundejerforeningen er ved at undersøge nærmere samt at ejerforeningen forventer
at udgiften kan afholdes indenfor de eksisterende budget. Punktet udskydes til vi har mere
information.
6. Næste møde
Sommermøde i afdelingen tirsdag 18. juni. Kl 18. Sted følger. Med spisning.
7. Opdatering af forretningsorden 2. godkendelse af forslag til reviderede.
Ændring i AKB 1067 forretningsorden jf. referat fra sidste møde andenbehandles.
Forslaget godkendt.
8. Evt.




Affaldsskuret:
Vi skal blive bedre til at sortere affaldet, og klappe papkasser sammen, så de
kan være der. Og tomme flasker skal i Netto-containeren.
Venligst ingen skrald og opbevaring på trappeopgange.

Tak for god ro og orden!

