Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag d. 2. februar kl. 19.30 på Zoom.
Tilstede: Camilla, Nina, Mogens, Erik, Charlotte, Niels.
1. Referent
// Niels
2. Møde med kommunen om klimatilpasning.
Vores problem er forelagt kommunes Infrastruktur- og Teknikudvalg.
// Udvalget vil bede forvaltningen om et oplæg, og vil tage sagen op på det næste møde.

3. Fastelavn
// På grund af Covid-19 aflyser vi fastelavnsfesten.
4. Regnskab 2020 og budget
// Regnskab og balance for 2020 er opgjort og publiceres sammen med referat fra dette
møde desuagtet det ikke er godkendt af generalforsamlingen endnu..
// Vi fastlægger et foreløbigt budget for 2021 på samme niveau som for 2020.
// Hvad kontingent angår betyder det, at vi opkræver samme beløb i første rate pr 1/3
med et beløb, som svarer til sidste års halvårlig rate, svarende til 1800,- kr. Hvis
generalforsamlingen for 2021 beslutter et andet halvårligt kontingent end det
opkrævede, foretages en modregning i forbindelse med opkrævning af anden rate.
5. Fjernvarmerør, mail fra Rambøll 29. januar.
Der skal udskiftes nogle varmerør der er sprunget læk. De befinder sig på vores
fællesareal. Vi giver grønt lys til arbejdet, som finder sted ml RY214 og RY241. Vi
forventer at Fredensborg Forsyning informerer berørte beboere over manglende
varmeforsyning. Arbejdet forventes at være afsluttet i løbet af en dag.
// Mogens skriver til Rambøll.

6. Henvendelse om pakkeboks.
Umiddelbart er der ikke stemning for en pakkeboks i bestyrelsen.
// Mogens skriver til forslagsstilleren og opfordrer til at det kan stilles som et forslag til
den kommende generalforsamling.
7. Eventuelt, herunder næste møde
- Vi evaluerer mulvarp bekæmpelsen og undersøger andre muligheder, som holder sig
inden for budget. Arbejdet skal snarest igangsættes af hensyn til mere effektiv
bekæmpelse.
- Vi tager helhedsplanen på på næste møde.
Næste møde den 2. marts kl 19:30 - 21:30 hos Charlotte (alternativt Zoom).

