HF Sommervirke
Referat af bestyrelsesmøde
Tirsdag den 19. februar 2019
Forberedelsesmøde nr. 2 til sæsonens generalforsamling
Dagsorden:
1. Velkommen
Ove bød velkommen
2. Til stede
Alle til stede: Ove, Maibritt, Charles, Bruno, Preben, Peter og Jørgen
3. Referat og referent
Referat fra sidste møde endelig godkendt. Det havde været i skriftlig høring og var blevet lagt på
foreningens hjemmeside.
Jørgen referent.
4. Regnskab 2018 – gennemgang, godkendelse og underskrift
Maibritt havde forud fremsendt udkast til årsrapport, revisionsprotokollat og
bestyrelseserklæring.
Bestyrelseserklæring: enkelte ændringer besluttet. Ny udgave fremsendes.
Revisionsprotokollat: ingen bemærkninger
Årsrapport
- Regnskabet gav anledning til drøftelse om inddrivning af restance hos medlemmerne. Ove
vil medtage dette i beretning.
- Udgifterne til kontorbygning er ikke store nok til, at de kan medtages som en del af
foreningens anlæg, som der afskrives på
- Der var fejlkontoret nogle udgifter til bl.a. dræn. Dette rettes.
- Det blev taget op, om foreningen skal lade være med at bruge Den Danske Bank fremover
pga deres rolle i hvidvasksag. Dette tages op senere.
- Bestyrelsen konstaterede, at der er et stort driftsmæssigt overskud, som dog efterfølgende
bruges til at dække afskrivninger på foreningens anlæg. En del af disse afskrivninger vil
bortfalde i 2020.

Maibritt vil fremsende nye udgaver af dokumenterne i løbet af et par dage.
Bestyrelsesmedlemmerne skal herefter sende evt. bemærkninger til Maibritt. Når godkendelse
foreligger skal bestyrelsesmedlemmerne underskrive regnskabet elektronisk.
5. Indkaldelse til generalforsamling
Ove gennemgik forslag til dagsorden for generalforsamlingen 6. april.
Renskrevet dagsorden sendes rundt til bestyrelsen til skriftlig godkendelse.
I henhold til vedtægternes §8 og 13 udsendes dagsorden elektronisk til medlemmerne senest en
måned inden generalforsamlingen. Senest en uge før generalforsamlingen fremsendes elektronisk
regnskab, beretning og indkomne forslag. Dokumenterne vil også foreligge trykt på
generalforsamlingen. For de medlemmer, der har underskrevet en erklæring om, at
korrespondance til medlemmet skal ske med almindelig post eller ved at blive lagt i postkassen i
foreningen, udsendes dagsorden med postvæsnet i så god til, at omdelingen kan ske inden fristens
udløb, og regnskab, beretning og indkomne forslag vil blive lagt i disse medlemmers postkasser
senest en uge inden generalforsamlingen.
Under punktet ’Valg til bestyrelsen” kunne det konstateres, at
- Maibritt ikke genopstiller som kasserer
- Peter og Jørgen genopstiller til bestyrelsen
- Charles opstiller til suppleantpost
Bestyrelsen takkede Maibritt for hendes store indsats, som har betydet, at foreningen har godt
styr på økonomien.
6. Driftsbudget 2019
Maibritt fremlagde revideret forsalg til driftsbudget. Behandles på næste bestyrelsesmøde.
7. Forslag til kloakering, ny vandforsyning og dræn m.v.
Ove omdelte materiale vedr. kloakeringsprojekt. Bestyrelsen drøftede tidplan for stillingtagen
- der orienteres på den ordinære generalforsamling om kloakeringsprojekt
- der tages stilling til udgift til forprojekt anslået 42.000 kr.
- der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor der kan gås i dybden med
projektet. Datoen 11. maj blev foreslået.
Emnet genoptages på næste bestyrelsesmøde i marts.
Andre forslag, som drøftes på næste møde
- liste over gebyrer

-

reviderede regler for udlejning af fælleshus

Bestyrelsen tog hul på debat om kommende projekter. Der blev nævnt terrasse foran
kontorbygning, reparation/udbedring af terrasse ved fælleshus og udbedring af legeplads. Det skal
overvejes at lave langsigtet investeringsplan. Dette tages igen på dagsordenen på næste møde.
8. Sæsonens datoer – pligtarbejde og storskrald
Der blev besluttet flg. Datoer:
- Pligtarbejde 12. maj, 16. juni, 18. august og 22. september
- Storskrald: 19. maj, 23. juni (incl. jern) og 29. september
9. Eventuelt
Ingen bemærkninger
10. Næste bestyrelsesmøde
Næste møde aftalt til tirsdag d. 5. marts kl. 16

