Referat af bestyrelsesmøde Kunstnerbyen 20. maj 2009
Skrevet 21. maj 2009
Til stede: Annette, Anne, Bente og Peter
Afbud fra: Birgitte
1 Dagsorden godkendt. - Referent: Bente
2 Generalforsamlingen den 29.4.2009
a) Evaluering
Bestyrelsen var ked af den måde GF var foregået på – stor ros til dirigenten for en tålmodig og pædagogisk behandling.
Det var overraskende at der ikke blev fremført konkrete kritikpunkter til beretning eller
fremsat konkrete forslag.
b) Møde med kritikere
Vi vedtog et forslag fra Birgitte om et møde mellem bestyrelsen og de som havde skrevet indsigelser mod generalforsamlingen. Bestyrelsen vil gerne lytte til ønsker fra kritikerne og håber det kan mildne den p.t. dårlige stemning i Kunstnerbyen. Udkast til brev
om mødet vedtaget. Peter sender det på bestyrelsens vegne.
c) Vi så udkast til referat fra advokaten, fandt et par ændringer, Peter går videre med det.
3 Fuld huslejestigning fra 1. august 2009
Peter åbnede på generalforsamlingen op for mulighed af en etapevis huslejestigning i perioden august 2009 – marts 2010. Der var ingen som tilkendegav ønske herom. Derfor
fastholder bestyrelsen fuld huslejestigning fra 1. august 2009.
4 Holdning til idé om at suppleanter deltager i bestyrelsens arbejde
Der er ikke fremsat noget konkret forslag til vedtægtsændringer, og det er derfor bestyrelsen der afgør sin arbejdsform. Der var en lang debat og forskellige holdninger blev
fremsat, men samlet enedes bestyrelsen om at fortsætte som hidtil (dvs. suppleant indkaldes kun hvis et bestyrelsesmedlem udtræder for en længere periode)
5 Mødeplan for bestyrelsen
En sådan blev vedtaget, vedhæftet referatet som bilag.
Ansvarlig for økonomirapportering: Bente
Generalforsamling holdes 28. april 2010. Anne bestiller lokale i Mantziusgården.
6 Hussyn
Gennemføres i september 2009. Peter laver skema til selvrapportering og en tjekliste til
de som gennemfører hussynet. Anne + Birgitte er ansvarlig for syn af 8 huse, Annette og
Bente er ansvarlig for 8 huse.
7 Betaling af vinduesudskiftning Mosevangen 52
Bestyrelsen blev præsenteret for brevveksling mellem Peter (22/4) og Ida/Nis (modt.
4/5) angående sag om betaling af termoruder og manglende godkendelse af udgift før
udførelse.
Desuden udkast til brev til Ida og Nis; Peter indstiller at sagen afsluttes med accept af
deres krav, dog at de betaler kr. 2000. Sagen blev grundigt diskuteret. Man enedes om at
slutte op om svaret til Ida og Nis og derved slutte sagen. Proceduren med skriftlig godkendelse af udgifter blev indskærpet.
8 Evt.
De to fællesområder blev nævnt. Man mente ikke at der var opbakning til en fællesdag
igen som forrige to år. Bente kom med ide om en invitation fra hende til alle til en lille
formiddag i Æ8 med boller og lidt drikkelse (ikke kaffe, for besværligt) - men lovede
ikke noget endnu. Ideen godt modtaget.
Mødet var langt - sluttede ca. 22.30. Referent Bente Rømhild

Forslag til Mødeplan 2009-10
Kunstnerbyens bestyrelse

Dato
Tirsdag 25. august 2009

Onsdag 14. oktober 2009

Tirsdag 15. december 2009

Onsdag 31. marts 2010
Onsdag 28. april 2010

Mulige emner
Forberedelse hussyn
Opfølge evt. møde med Ene, Ida,
Nis, Henrik og Lone
Økonomirapportering
Opfølgning hussyn
Ønsker til budget; forestående arbejder
Økonomirapportering
Budgetbehandling, herunder husleje
i 2010
Forberedelse Generalforsamling
Økonomirapportering
Forberedelse generalforsamling
Behandling af beretning
Økonomirapportering
Generalforsamling

Ansvarlig for økonomirapport: Bente
Ansvarlig for at reservere Mantziusgården: Anne

Møde hos
Bente

Annette

Anne

Birgitte
Mantziusgården

