
Foreløbig	  dagsorden	  til	  best.	  mødet	  tirsdag	  den	  7.	  februar	  2017	  hos	  Sara	  kl.	  20.00	  
På	  forhånd	  afbud	  fra	  Lise	  og	  Charlotte	  
	  

1. Valg	  af	  mødeleder	  og	  referent	  –	  Mødeleder:	  Ole	  Referent:	  Sara	  
	  

2. Godkendelse	  af	  dagsorden	  -‐	  Godkendt	  
	  

3. Status	  vedr.	  GEF	  og	  husleje-‐	  Kassereren	  orienterede	  om	  status	  
	  	  

4. Regnskab	  2016	  og	  budget	  2017	  (rundsendt	  af	  Mette)	  –	  regnskab	  og	  budget	  blev	  gennemgået	  og	  
mindre	  ændringer	  foretaget.	  	  
	  

5. 5-‐årsplanen	  (i	  relation	  til	  budget	  2017	  –	  rundsendt	  af	  Mik)	  –	  Mette	  orienterer	  	  
	  

6. Daugløkke	  Eges	  gastilslutning	  	  -‐	  se	  svar	  fremsendt	  af	  Ole	  5.	  febr.	  Her	  vedheftet	  –	  Daugløkke	  Ege’s	  
beslutning	  om	  gastilslutning	  berører	  ikke	  Bakken.	  De	  valgte	  en	  anden	  løsning,	  så	  vi	  får	  desværre	  
ikke	  gratis	  jord	  mm.	  	  

	  
7. Salget	  af	  hus	  20	  og	  stuelejligheden	  –	  Foreløbig	  har	  10	  familier	  tilmeldt	  sig	  åbent	  hus	  arrangement	  

den	  19.	  februar.	  Ingen	  bofæller	  har	  vist	  interesse	  om	  at	  købe	  Hus20.	  Vedrørende	  stuelejligheden	  
har	  Sebastian	  og	  Anne	  meddelt	  deres	  interesse	  og	  samtidig	  fået	  forlænget	  tilkendegivelse	  om	  køb	  
til	  onsdag	  den	  15.	  Februar.	  	  
	  

8. Flytning	  af	  best.møde	  11.	  april,	  som	  ligge	  i	  påskeugen	  –	  Bestyrelsen	  rykker	  mødet	  frem	  til	  mandag	  
den	  3.	  April.	  	  

	  
9. Altostolene	  i	  fælleshuset	  –	  hvornår	  skal	  de	  være	  fjernet	  (antal	  til	  salg	  i	  DBA)	  

De	  bofæller	  der	  ønsker	  stole	  inklusive	  til	  familie,	  bedes	  fjerne	  dem	  fra	  Fælleshuset	  og	  andre	  
fællesarealer,	  senest	  søndag	  den	  19.	  Kl	  20.	  
	  	  

10. Dagsorden	  til	  fællesmødet	  	  torsdag	  den	  23.	  Februar	  –	  Ole	  sender	  ud	  
	  
	  

11. Evt.	  Efter	  forespørgsel	  fra	  gårdudvalget,	  indstiller	  vi	  Sebastian	  til	  at	  repræsentere	  bestyrelsen	  i	  
møde	  mellem	  førstesalens	  beboere	  og	  gårdudvalget	  hurtigst	  muligt.	  	  

	  
12. Evt.	  Vi	  klapper	  endnu	  engang	  af	  kassereren	  

	  

Regnskab	  2016	  og	  budget	  2017	  har	  1.	  prioritet,	  så	  afhængig	  af,	  hvor	  lang	  tid,	  det	  tager	  at	  drøfte	  de	  
punkter	  kan	  et	  ex.-‐ordinært	  best.-‐møde	  komme	  på	  tale.	  
	  
Ole	  
5.	  febr.	  2017	  
	  
	  



	  


