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Diverse indkomne ting fra beboer etc.






Glastag på cykelskur i nordgård revnet
 Carsten kontakter foreningen helgesensgade 5-7, og samtidig høre omkring sålbænk på vindue i helgesensgade 9, som også er ødelagt
Fundament på smedehuset i nordgården
 Carsten kigger på det
Ryesgade 66 spørger til blomster i kasserne
 Loa skriver til dem via mail
Retningslinjer for brug af gården?
 Der henvises til gårdens hjemmeside; https://koebkesgaard.dk/
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Grus på stien til søerne og belægning
 Der rykkes for grus og belægning under falske container ved skraldeskur

Regnskab 2018
Regnskabbet blev gennemgået og alle var enige om at udgifterne til diverse
projekter igennem året skulle samles og synliggøres mere.
Ian tager kontakt til DEAS

3

Budget 2019
På baggrund af resultatet for 2018 har Ian opstillet et budget i samarbejde
med DEAS. Dette blev gennemgået og få ændring til opstillingen af de forskellige poster. Der ud over blev der snakket om at der på generalforsamlingen
bliver fremlagt et forslag, om en stigning på foreningsbidraget med en 1kr på
fordelingstallet(stiger fra 15kr til 16kr) gældende for andet halvår af 2019 og
så allerede nu foreslå en stigning for 2020 på 1kr (stigning fra 16kr til 17kr).
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Legeplads i sydgården
Der er ikke fremkommet forslag til hvad der skal gøre med legepladsen. Jacob
vil indhente tilbud fra Kompetencebyg på en gennemgang og service af legepladsen.
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Eventuelt
Generalforsamlingen er lagt d. 10/4 DEAS sender indkaldelser til alle foreninger. Afholdes fra kl 19.00 i cigarkassen.
Kasser (Ian) er på valg – Jacob lægger opslag på gårdens facebookside for at
reklamere for ny kasser.
Formand er på valg.

2

