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Referat
Konstuterende møde
Deltagene
 Lars Christensen
 Annette Mortensen
 Anders Kløverpris
 Dorthe Schiøller
 Trine Vestergaard
 August Halberg
 Thomas Rasmussen

Referant
 Dorthe Schiøller

1. Præsentation af hinanden
 Bestyrelsen præsenterede sig for hinanden
2. Valg til poster
 Næstformand/inde – Annette blev valgt enstemmigt
 Sekretær – Dorthe og Trine blev valgt enstemmigt
 Gårdudvalg – Annette, Dorthe og August
 Festudvalg. 2021 100 års jubilæum – Annette, Thomas og Lars har meldt sig
 SundbyNet repræsentant. Mail, telefon, opfølgning – Anders og Lars har meldt sig
 Hjemmeside redigering – Anders har meldt sig som kontaktperson
 Kontakt med EMS, (herunder med Phillip, på daglig basis) – Overordet er det formand og
næstformand, der har denne kontakt; men alle i bestyrelsen kan tage kontakt til EMS og
omvendt.
 Er der flere opgaveposter som skal uddelegeres?
 Ordstyrer – vi tager den rullende/vælger på hvert område
 Kælder- og loftsrumregistrator – Dorthe har meldt sig
3. Formalia og nøgler
 Formalia blev drøftet og nøgler delt ud
4. Nye koder til bestyrelse@ og info@
 Nye koder blev drøftet
5. Næste møder og GF’21 dato
 Bestyrelsen har aftalt at mødes første tirsdag i måneden med juli og august til undtagelse,
samt 4. oktober i stedet for 5. oktober (mandag i stedet for tirsdag)
 Økonomimøde d. 17. august
 Generalforsamling foreløbigt sat til 6. oktober
 Vi evaluerer fra gang til gang, om vi bør afholde flere bestyrelsesmøder end den månedtlige
planlagte
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Derudover ønskes det, at vi ikke udelukkende mødes på teams/online men også fysisk hver
anden måned fx i kvarterhuset:
 December
 Februar
 April
 Juni
 Økonomimøde i august
 Oktober

6. Kort gennemgang af GF’20 og umiddelbare opfølgninger
 Årets GF blev diskuteret
 I novembermåneds bestyrelsesmøde godkendes GF 2020 referatet endeligt af bestyrelsen
 På junimåneds bestyrelsesmøde skal det sættes som punkt at diskutere, hvordan vi får en
endnu bedre generalforsamling i 2021
7. Info omkring mailsystem
 Forslag om nyt emailsystem, som er smartere og nemmere at arbejde med
8. Orientering om sag ved Norgesgade 22
 Punktet nåedes ikke
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