BESTYRELSESMØDE D. 25.1.17 i Maltagade
Til stede: Nils, Allan, Signe, Lillian, Tine, Maria (referent)
INDKOMMET POST
Der har været sprunget et vandrør i en af haverne og ikke været lukket for hovedbanen, så store

mængder vand var løbet ud ml. de omkring liggende huse. Der skal muligvis en skønsmand på,
for at bedømme, om der er sket skader på nogle af husene.
Byggeansøgningen til det nye fælleshus på festpladsen har kommunen modtaget og vi afventer
svar derfra. Nils rykker for svaret.
Mail om at de nye vedtægter er modtaget af kommunen, men de er endnu ikke kommet retur med
kommunens godkendelse. Bestyrelsen synes kommunen har været urimelig langsom og Allan
rykker kommunen.
REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016
Referatet blev kort efter den ekstraordinære generalforsamling skrevet under af advokat som
dirigent, formand og referent, og det har ligget klar siden. Bestyrelsen havde oprindeligt tænkt at
udsende referatet samtidig med de nye godkendte vedtægter, men da det har trukket ud med
kommunens godkendelse, bliver referatet nu sendt ud.
DATO FOR GENERALFORSAMLING
Dato for generalforsamling bliver d. 30.4.17 på festpladsen kl.10.
Bestyrelsen vil organisere, at brugsretsaftalerne underskrives i forlængelse af
generalforsamlingen.
FORTBO'S FASTLAGTE FESTDAGE
De fastlagte dage for fester lægges på HF Fortbo's hjemmeside.
Fortbodag som er den 3. lørdag i maj, er i år d. 20.5.
Sommerfest som er den 2. lørdag i juni, er i år d. 10.6.
Høstfest som er den 1. lørdag i september, er i år d. 2.9.
Sæsonafslutning som er den 3. søndag i september, er i år d.17.9.
PLAN FOR BYG AF FÆLLESHUS PÅ FESTPLADSEN
Bestyrelsen lejer ikke festpladsen ud i april og maj udover de dage, der allerede er bestilt.
Der bestilles en container til d.17.3. til byggeaffald i forbindelse med nedrivning af toiletbygningen
ved festpladsen.
EVT.
Ikke noget under evt.

Næste bestyrelsesmøde er d. 22.3.17 hos Signe kl. 19.30.

