
Deltagere: 
Jørgen, Erik, Susanne, Birgit, Peter og Bo 
  
Lokation : S22 
  
Agenda:  
  
• Farremosen 

o Mail modtaget fra John vedr. Økonomi til advokater 
• Der er skrevet en mail til bestyrelsen om at der skal besluttes om vi som GF vil støtte 

økonomisk. 
▪ Da dette skal besluttes på en Generalforsamling er dette derfor sat som afventer 

nærmere. 
• Bestyrelsen har deltaget i møde med de involverede foreninger: 

▪ Referat fra dette møde er udsendt til alle medlemmer. 
• Træer på Søparken 

o Bestyrelsen er blevet forespurgt om at deltage i møde omkring beplantning af søparken og har 
meldt retur til de involverede foreninger at vi ikke ønskede at deltage men at beplantning med 
træer på Søparken m.fl. vil være en god ide, hvis AK betaler for det. 

• Trailer 
o Der er indhentet ny registreringsattest til gammel trailer således at den kan sælges videre ved 

indkøb af ny trailer. 
o I august måned vil der blive indkøbt ny trailer. 
o Hvis muligt vil nuværende trailer indgå i handlen. 

  
• Overdragelse af Webmoster opgaver 

o Der vil blive aftalt overdragelse af webmaster opgaver da nuværende webmaster har sat sit hus 
til salg. 

o Webmoster vil fortsætte i bestyrelsen indtil videre. 
• Danske Bank - Fuldmagtsforhold 

o Der er lavet en ordning med Danske Bank således at formand og næstformand fremover har 
alenefuldmagt til banken. 

o Kasserer udtræder af fuldmagtsforhold i DB af arbejdsmæssige grunde. Formanden godkender 
fortsat alle omkostninger i G/F Skoleparken 
  

• CVR registrering 
o Grundet ønske fra Danske Bank er foreningen nu oprettet med CVR nummer. 
o Der bliver også oprettet en E-boks til at modtage breve digitalt. 

• Bestyrelses Forsikring 
o Der er blevet modtaget tilbud på bestyrelsesforsikring. 
o Oplæg videresendes til bestyrelsen som vil beslutte om denne skal tegnes hurtigst muligt. 

  
• Økonomi 

o Der er kr. 61.720,37 på kontoen. Økonomien ser sund ud. 
  

• Hjertestarter 
o Der er ikke besluttet noget på dette men der indsamles stadig informationer. 

• Musikskolen 
o Der skal aftales møde med musikskolen. Birgit vil tage kontakt for at tage aftale et møde. 

• Deklaration 



o En beboer har rettet henvendelse til kommunen for at høre om hvorvidt deklaration af 1969 
stadig er gyldig. 

o Kommunen er i skrivende stund ved at undersøge og bestyrelsen afventer derfor nærmere 
svar. 

• Næste møde 
o 24. Oktober 2018 kl 19.30 hos Peter, S30 

  
  
  
 
 


