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Bestyrelsesmøde mandag, den 6. maj 2019 på kontoret hos Nordborg
Andelsboligforening (NAB), 6430 Nordborg:
Mødet startede som fællesmøde med fremmødte bestyrelsesmedlemmer fra NAB.
SW gav som formand for NAB en orientering om boligområderne, og der var dialog om
problemstillinger og løsninger.
Efter fællesspisning forlod bestyrelsen fra NAB mødet, og Dalbo fortsatte med sit eget
bestyrelsesmøde:
Til stede fra bestyrelsen:
Søren Weiss
Kjesten Hostrup
Andreas Knudsen
Bent Christensen
Preben Løsche
Finn Hougaard

(SW)
(KH)
(AK)
(BC)
(PL)
(FH)

Og fra administrationen:
Hans H. Appel

(HHA) ref.

Afbud fra:
Lars Johansen

(LJ)

Formand Søren Weiss bød velkommen til bestyrelsesmødet, hvorefter der fortsattes med den
udsendte dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra foregående møde den 11. marts
2. Orientering ved formanden
3. Orientering ved kredsrepræsentant
4. Orientering ved direktør
5. Beslutninger:
a. Revideret regnskab med revisionsprotokol
6. Eventuelt

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra foregående møde 11. marts:
Referat var tidligere udsendt til bestyrelsen og herefter lagt på hjemmesiden.
Afklaring:
Referat er underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
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Pkt. 2: Orientering ved formanden:
SW :
 Der er indkommet forslag til repræsentantskabsmøde den 20. maj fra Rødekro
Andelsboligforening.
Forslaget blev drøftet. Det sættes på dagsorden, og udsendes til repræsentanter
senest en uge før mødet.

Pkt. 3: Orientering ved kredsrepræsentant:

Afklaring:
Punktet bortfaldt, da LJ havde meldt afbud.

Pkt. 4: Orientering ved direktør:
Der blev givet mundtlig information:




Der er p.t. indkommet 5 anmodninger om at være med i udbud af revisionsopgave.
Der er skrevet til en bestyrelse med forbehold i forbindelse med truffet beslutning.
Ny hjemmeside er taget i brug.

Afklaring:
Orientering er taget til efterretning.

Pkt. 5.a: Revideret regnskab for 2018 med revisionsprotokol:
Der var udsendt revisionsprotokol i udkast som bilag med dagsorden.
Regnskabet var forelagt i det foregående bestyrelsesmøde, og der var ikke sket ændringer i
forbindelse med den udførte revision.

Afklaring:
Regnskab er godkendt og underskrevet (mangler underskrift af revisor).
Original revisionsprotokol er underskrevet (mangler underskrift af revisor).
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Pkt. 6: Eventuelt
FH: Styregruppen var godt tilfreds med sidste møde i Erfa-Gruppen.
SW: Erfa-mødet var rigtig godt, og det giver god værdi for deltagerne.
BC: Når vi besøger organisationer vil vi gerne vide det lidt før en anden gang.

Herefter afsluttedes mødet.

__________________
Søren Weiss

___________________
(Lars Johansen)

____________________
Kjesten Hostrup

__________________
Andreas Knudsen

___________________
Bent Christensen

___________________
Preben Løsche

__________________
Finn Hougaard

