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Bestyrelsesmøde den 17. februar 2020 

 

Til stede fra bestyrelsen var: 

Gunnar Rasmussen  

Mia Vergo 

Anne-Mette Andersen 

Henrik Dencker 

Merete Jørgensen  

Nils Dræbye 

 

 

 

 

1 STATUS NY RENOVATIONSORDNING 2019 

Gunnar Rasmussen oplyste, at der fortsat mangler afklaring af, om det fremover vil være muligt at få 

individuelle løsninger for vores beboere, hvis vi etablerer en central renovationsordning. Mogens Arndt og 

Gunnar Rasmussen har bedt om 3 tilbud for at etablere den nedgravede ordning. og der er p.t. kommet svar 

fra en tilbudsgiver. Det er ikke muligt at få en fælles løsning for alle foreningerne i GF Borupgård, da nogle af 

foreningerne ikke ønsker central løsning og nogle ønsker en løsning med synlige centrale containere.  

 

2 FLYTNING AF GENERALFORSAMLING 2020 

Det er desværre blevet nødvendigt at flytte den tidligere meddelte dato for afholdelse af 

generalforsamlingen.  

NY DATO FOR GENERALFORSAMLINGEN BLIVER FREDAG DEN 17. APRIL 2020 KL. 19.00.   

 

3 REGNSKAB 2019  

Regnskabet er hos revisor, og det forventes snarest at komme retur med påtegning. 

 

4 FÆLLESHUS/FEMÅRSPLAN/BUDGET FOR ISTANDSÆTTELSE 

Der vil til den kommende generalforsamling foreligge et forslag til istandsættelsen af fælleshuset med en 

prioriteret plan og økonomi for de enkelte arbejder. Der arbejdes fortsat med dette.  

 

5 FEMÅRSPLAN 2020  

Udkast gennemgået og tilrettet.  

  

6 BUDGETFORSLAG 2020 

Udkast gennemgået og tilrettet. 

  

7 DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING 2020 

 Udkast gennemgået og kommenteret. 
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8 SKRIFTLIG BERETNING 2019 

Alle havde skrevet deres indlæg til beretningen, og det blev aftalt, at bemærkninger til udkastet skal sendes 

senest fredag den 21. februar 2020. 

  

9 BYGNINGSGRUPPEN - STATUS 

Merete Jørgensen indkalder til møde. 

 
10 NÆSTE BESTYRELSESMØDE 

Næste bestyrelsesmøde: 

Den 11. marts 2020 kl. 19.00  

 

11 EVENTUELT 

Praktiske forhold vedrørende generalforsamlingen blev drøftet og aftalt. 

 

Dato for generalforsamlingen bliver fredag den 17. april 2020 kl. 19.00 i Fælleshuset.  

Dato for Katten af Tønden søndag den 23. februar 2020 kl 14.00 i Fælleshuset. 

 

OPMÆRKSOMHEDEN HENLEDES PÅ, AT BEGGE DATOER ER ÆNDRET I FORHOLD TIL TIDLIGERE MEDDELT. 


