Referat af FKFB bestyrelsesmøde d.24.05.18
Ad.1: Fordeling af arbejdsopgaver:
1) Opdatering www.fkfb.dk:
Marie +Lars + Else
2) Udsendelse af mails til medlemmer: Marie +Lars + Else
3) Kontakt til kommunen ang. Kv.manual + konkrete byggesager: Bo + Marie
4) Træer:
Sune +Bo
5) Parkering:
Else + Peter
6) Bane DK:
Lars
7) Velkomstbrev ”pakken”
Else
8) Sociale arrangementer
Bo + Peter
9) Renovering af asfalt/fortov
Bo + Marie
10) Byudvikling vestlige Finsensvej
Lars
11) Rotter:
Peter
12) Farver skal vi formulerer os om til manualen og på hjemmesiden
13) Bestyrelsesmanual: etablering
Else

Ad 2) Planlægning af sommerfest:
Sommerfest d.16.06:
1)
2)
3)
4)
5)

Telt op på dagen (ca. 2 timer)
Lars+Peter+Marie
Fadøl 4 fustager (pilsner + Classic) fra Rasmus VG.56 Sune
Baren åben fra kl.16 (hvem står i baren? Sune?)
Fællesspisning kl.18
Invitation:
Peter

(Knud Erik plejer at levere strøm)
Ad 3) Byggesager Bo og Marie, jvnf. 1.3 + 1.9 +
Evt. anden opfølgning fra Generalforsamling tages op på næste møde
Ad 4) Veterantog jvf. Modtaget brev:
Bestyrelsen ved Lars beder om en plan for kørsel omkring kvarteret, så alle ved hvornår det sker.
Han svarer også på det modtagne brev.
Ad 5) Velkomst ’pakke’ til nye:
Opbevaring af bøgerne om kvarteret: Maria
Aflevere velkomstpakke til nye beboere. Else
Navn og adresse til Else, når nye er flyttet ind: Peter

Ad 6) Opsparing til etablering af legeplads på Bunkers: Peter tager kontakt til kommunen for at få
at vide, om der er en plan for renovering af bunkersanlægget i lighed med anlægget ved afslutning
af C.N.Petersens vej.
Ad 7) Indkøb af borde+ bænke? Der var ikke tilslutning til ideen.
Ad 8) Bestyrelsens fokusområder: Else sender de tidligere 3 ark ud så alle kender til papirets
opsætning. Så skriver de ansvarlige om det område, de har påtages sig.
Altså:
Fokusområde navn,
Beskrivelse af samme,
Bestyrelsens rolle,
Seneste status på området
Sender det til Else, som sætter det ind i skemaet.
9) evt:
En beboer har henvendt sig om at få sendt en forespørgsel ud til foreningens medlemmer. Denne
besluttede vi at imødekomme.
Husk deadline for kontingentindbetaling er nu kommende 1.juni 2018

Referent
Else

