
Referat for Bestyrelsesmøde i G/F Strandlodden den 03.marts 2018.

Dato:03. Marts 2018 Tilstede: Keld, Torben B, Torben L og Peter

1) Referat fra sidste Bestyrelsesmøde lørdag den 23. september 2017 blev

gen nemgået og god kendt.

2) Regnskabet for 2017 Budget for 2018 blev gennemgået og godkendt. Vi har en

sund økonomi med en Bankbeholdning på kr. 53.500 og ingen gæld.

3) Vi drøftede vigtige datoer iforbindelse med generalforsamlingen lørdag den 21.

april 2018 og hvem der var på valg og ikke på valg. lndkaldelsen skal sendes ud

senest onsdag den 28. marts og forslag skal være os i hænde senest den 13. april

2018. På valg er bestyrelsesmedlem Peter Christensen (villig til genvalg). Herudover

skal vælges en nyt bestyrelsesmedlem for Karsten Henriksen, der ønskede at stoppe

i bestyrelsen i februar 2018. Torben L, Torben B (kasserer) blev valgt f or 2 år i 2017.

1. suppleant Rene Lytje er på valg for 2 år - posten som 2. suppleant er på valg

{ledig) ligeledes for 2 år. Revisor Kate Hansen er på valg for 2 år og revisorsuppleant

er også på valg for 2 år (ledig).

4. Den åriige vedligeholdelse af vejen skal om muligt udføres i april 20tBfør
generalforsamlingen og KVL sørger for en aftale med Kjeld Kloak. Torben L gjorde

opmærksomhed på, at der denne gang skal lidt mere "fyld" til, da der er tale om 8-

i0 store huller iførste halvdel af vejen oppe fra Strand.

Eventuelt: KVL oplyste om muligheden for at få hurtig Fibernet via Fibia i Faxe

Ladeplads. Der var kommet over 400 tilmeldte f qr nytår og det var nok til at blive

tilsluttet. KVL oplyste også, at der stadig var problemer med vores hjemmeside og at

det ville blive nØdvendigt med bistand fra en professionel lT-konsulent for at få den

repareret og opdateret. Vi tager det med på vores møde i mai 2018.

Referent Keld Volder - Strandlodden 9 - den 10. marts 2018.
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