Bestyrelsens beretning for perioden 23. november 2012 til 7.2.2013
Den nye bestyrelse startede i realiteten uden formand frem til det førtse møde den 8.december 2012.
Til dette møde overtog vi så diverse materiale fra afgående formand Bjarne Bang Christensen og
konstituerede os herefter midlertidig som følger frem til generalforsamlingen den 7.februar 2013:
Carsten Teichert, nr. 7 (formand)
Poul Rosdahl Jensen, nr. 50 (næstformand)
Finn Larsen, nr. 26 (kasserer)
Lis Gertrud Kildsig, nr. 34, (sekretær)
Anne Stefansson, nr. 53, (menigt medlem)

Overdragelse af den gamle bestyrelses materiale herunder transport og opsætning af ny printer, samt
organisering af arbejdsgangene har fyldt relativt meget i den første periode af vores virke og da vi endelig
kom i gang skulle den næste generalforsamling organiseres.
En lille smule har dog nået eller nået at beslutte udover de allermest nødvendige opgaver:
1) Igangsætning af hjemmeside www.hyldebjerg.com vha Behrouz Ahmadi, som har tilbudt at hjælpe
os med opsætning og vedligeholdelse af den.
Hjemmesiden foreligger i dag i en initiel version, men det er vores ambition at alle oplysninger af
interesse for beboerne og af offentlig interesse generelt skal kunne findes på. Dvs. ting som
vedtægter, regnskaber, generalforsamlingsreferater, fælles udstyr etc.
2) Der er lavet 5 nøgler til traileren, én til hvert bestyrelsesmedlem.
Traileren reserveres ved henvendelse til ét af bestyrelsesmedlemmerne, som checker og
vedligeholder en reservationskalender. På sigt skal denne kalender fremgå af hjemmesiden.
Vi undersøger p.t. hvad det vil koste at lave en kaskoforsikring til traileren.
3) Der er udarbejdes en fuldmagtsskabelon til brug under generalforsamlinger.
4) Der vil i løbet af året blive indkaldt til arbejdsweekend, hvor vi skal vedligeholde nogle af vores
fællesfaciliteter primært legepladsen.
5) Der er arrangeret snerydning foran papircontainerne.
6) Vi skifter konti til AL, mere herom fra Finn.
7) MASTEN's bestyrelse har ytret idéer om, at vi overtager deres container mod at vedligeholde den,
således at vi kan benytte den som redskabsskur. Vi har bedt om mere information fra MASTENS
side. Til orientering rives antennemasten snart nedfor MASTENS regning.

