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Rcfcmt afordinær besryrelsesmøde 5 sep. 2016

BeslyrelseD rar fuldlJllig 1ilslcdc.

2. Fjernvanne (Jens)

Fjcnrvalmeprojektet er endnu ikke afsluttet og der er Lrdarbeidet en f!il og mangelliste ( Jens, Cowi og rep. fra
Kamco.....nogle afpunkterne er blandt andet: kan1s1en. slidlag når gravearbejde er tilendebragt og der ikkc
længerc er sætninger og brud på rør...til fbrårci 2017 vil vcicne igen blive besigtiget, hvorefter der vil blir e

taget still'ng til sl'dlag.

3. 'liefiksanering (Jonas)

Udsal indlil vejene er bagl tilbagc i samme tilstand cllcr bcdrc flrr ljernvarmeanlæggelse.

D,Jr skal a{holdes genemllorsanling nlht. ve.ibump hvor sinpelt fletal skal stemme for. Herefter skal der

alholdes ekstraordinær genemlforsanling hvor det skal vcdtages endeligt.

4. Økononi(Lars)

Få dårlige betalere tilbage. llcstcn bctaltc cfter inkasso / fbgedretlen.

5. |orsikring (LaN)

Det uDdersoges om vejforeningen har den igtige lorsikriDg, herundcr lorsikriig af beslyrelsen.

6. Vedtægter (Stine)

Er vores lov sæt præcist nok eller skal det precicenes bedre ? $7 & $ 10.

$?
l:umandcn erden k.rcsponde.ende ifoEningens anligsender os skxl lilenh\er lm rrfthgc nredlenrnremes rnleeser
Ved uorerens{eDmelse orellem lonn.nd os er benyElscsjlenalerenhler rldisse bere(ig.tlil al indkalde lilckstraoidinær gen.ralJo$!flliig, s.m da

.\ l0
ordltrærecncralfo$anrlingafioldcshvcrtariaprilmånedCenerllnnsamlingenerdenhoie(einlndishedi.lleloreDnrgens.nliggende.Kundenlb
vedlase ændre eLlerophæve lovene
AllegenenllbBnmlDgerindlarsles vcd shi nlig meddel.lsc nl nrdhmmcmc tocd opglvchc al dagsord.n og mcd l.l dagcs va6rl for ordinære oe 8
dagc tnr ctsfiordinærc gcncolJir$a ningcr
l'.NhgogforslaetillolDndringcr.dcronskesbehmdletpåeeneralf.NsniDeen.skllsknnliglfremsendesliLlomrandensenest8drsetor
generalfo$amlingeDs anroldelse
GcneralloRannrnsen er benutningsdlgrrg uanscr de modl.s anlal
,4llc bcsluhnigq ta cn gcnlralli$anrling cr gtldlgc vcd simDel slemmcficrhcd med lolgende undlageher:
l.oreningcn kan kun ophrves cftcrvcdllgeise pil en o.dnrærgeneralloBumliirg enerlulgl rlgodkendelse p, en eksraordinær generallorsanllng
FoBlag. der ikke hr rærer \endt ud ril nedlcnrnreme. os sorn har væ5cnrhs berrdning lirr mcdlcnJncrnc sral ligclcdcs lcdtagcs pdcn ckstra..dlnær
gcncrilJbsNmlins Allc vrlgril be(yrclsc. skal. hvtr ddnlllcs lo6lågom dc! ålgorcs rcd skriftligalitomnine
liorcningcnj rcg.sLab lnrdcl lorlobnc skal brclægecslilgodkeDdeke1)ådenordinærege.emlfoBmling Sar idisftensdres forslag lil budgel lbr

d.lroinnc neår lporgsnlalon ronlr gcntL.a.dnng skal ligclcdcs åfgorcs pddcordiDdeeeneralfosdrliieer.

tte \t!'reheyaelle xnet
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