
Parcelforeningen Solager afdeling A 

Bestyrelsesmøde mandag den 3/2 2014 KL. 18 00 i 
Taastrup Kulturcenter. 
Referat. /claus 

Deltagere: Stine, Majken, Flemming, Thea og Teddy, Joshua.  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Udkast til forretningsorden. Tovholder Evan 
3. Status vedr. hjemmeside tovholder Majken. 
4. Status på regnskabet. Tovholder Stine 
5. Budgetforslag til brug for generalforsamling tovholder Stine 
6. Dagsorden vedr. generalforsamling. Tovholder Stine 
7. Status vedr. info skabet i Solager. Tovholder Flemming 
8. Indkomne forslag. 
9. Eventuelt. 

Ad 1 Referatet godkendt 

Ad 2 Grundet Evans fravær, kontakter Joshua Evan for at høre hvor langt han er 
nået, med sit udkast til en forretningsorden. Joshua og Stine vurdere herefter 
om de skal overtage tovholderrollen på opgaven, da vi skal præsentere en 
forretningsorden på generalforsamlingen. 

Ad 3 Majken har fået de nødvendige oplysninger af Robert, og arbejder videre med 
opgaven: At få hjemmesiden op at køre, evt. med hjælp fra Robert.  

Ad 4 Thea og Teddy har, som revisorer, godkendt det reviderede regnskab. Der er 
besluttet at vi fremover, skal bruge udgiftsbilag med gennemslag. Og at 
beløbet også skrivers med bogstaver. Ex. 200,-  -----to hundrede 00/100----- 

Ad 5 Der udarbejdes tre forslag til generalforsamlingen.  

 Et hvor der budgetteres med at bruge 13.000,- på vejen 

 Et hvor der budgetteres med at bruge 50.000,- på vejen og 

 Et hvor der budgetteres med at bruge 100.000,- på vejen. 

Ad 6 Dagsordenen til generalforsamlingen godkendes, punkt 5 og 6 tilrettes dog. 

Ad 7 Information om den nye bestyrelse er sat op i info-skabet. Der skal etableres 
et nyt skab, hvor der er en afdeling til bestyrelsen og en til medlemmerne. 



Ad 8 Ingen indkomne forslag 

Ad 9 Intet til eventuelt. Dog kontakter Stien Flemming vedr. nøglen til 
værktøjscontaineren. Claus kontakter Nick og foreholder ham Flemmings 
udsagn om han har en nøgle til samme.  

 

Der afholdes nyt bestyrelsesmøde onsdag den 19. februar kl. 18.00 i  
Taastrup Kulturcenter.  


