Stofa Vestamager
Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde afholdt 11.02.20
hos Ole Dalsgaard, Johannesburg Allé 33.
Dagsorden:
A. Gennemgang af referatet fra sidste møde.
B. Orientering fra formanden og emner til beslutning.
C. Gennemgang af emner fra erindringsliste.
D. Orientering fra kassereren.
E. Orientering fra tilsynsførende.
F. Evt. orientering fra ad hoc udvalg.
G. Eventuelt.
H. Næste bestyrelsesmøde.
I.

Godkendelse af protokol
------- o -------

Deltagere: Allan Christensen, Jens Chr. Andersen, Erling Hansen og Ole Dalsgaard.
Afbud fra: Kevin Nielsen.
Ad punkt A. Referatet fra sidste møde blev gennemgået og godkendt.
Ad punkt B. Formanden orienterede om, at der fortsat er problemer med den nye boks, hvorfor vi
indtil videre afventer løsningen, før vi kan anbefale den.
Tilsynsførende har dog modtaget en boks til test, og han har indtil videre ikke oplevet problemer – ud
over, at den genstarter på samme måde som den gamle boks.
Derudover havde formanden ikke yderligere, idet vi fortsat afventer et udspil fra Stofa omkring tiltag i
forhold til de nye fiberinstallationer.
Jens gjorde opmærksom på, at han har talt med vores KAM, Carsten, omkring nedlæggelsen af RTL. I
første omgang blev han stillet i udsigt, at den kunne hentes som ”vælg selv”, men det viste sig, at det
ikke kunne lade sig gøre, så nu har Jens bedt Carsten undersøge muligheden for at få den tilbage.
Datoen for generalforsamlingen blev fastsat til 26.05.20, og formanden forsøger at skaffe et lokale i
kirken.
Generalforsamlingen bliver annonceret i Tårnby Bladet nr. 5, som udkommer den 29.04.20.
Ad punkt C. Der var ingen emner til erindringslisten.
Ad punkt D. Kassereren har fremsendt regnskabet for 2019 og det er taget til efterretning.
Ad punkt E. Tilsynsførende har ikke haft nogen henvendelser.
Ad punkt F. Der var ikke noget fra udvalg.
Ad punkt G. Der var ingen emner til eventuelt.
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Ad punkt H. Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til tirsdag, den 01.04.20, kl. 1900 hos Jens Kristian
Andersen, Helder Allé 12, 2791 Dragør.
Ad punkt I. Referatet blev godkendt.

Allan Christensen,
formand.
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Erling Hansen
sekretær.

