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Regnskabsmøde 30/10-19'

1. Valg af dirigent:

1

Troels fraBo-Vita

fta Storc Mariendal'
Valg af rcfercnt: Troels fra Bo-Yita/ Katia

.

1.

Bes§nelsens beretning:

Hejallesammenogvelkommentildetteårsregnskabsmøde201,9.
så der vil biive
budgettet far z0rzr blive delt over 2 møder,
Ligesom sidste år, så vil regnskabet_lg/19 og
adoldt et budgeunøde i feblmarts til næste år'
og i det
vil brive behandlet og der vil være valg til bestyrelse
Det vil også være a", J ulr. irrdko*rr, År-rrg
Mariendal'
overveje at stile o! til bestyrelsen i store
moment så vil jeg gerne slå et slag ro.
der er med
n"", pa at man-kg være Åed tii at tage de besiutninger bidrage
At være en del af bestyrelsen ", "r, *udå
til
ikke uddannelse det kommer an på men iysten
til at skabe forbedringer i store Mariendar- n.i.,
til Store Mariendal.
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Nu til hvad der er sket siden sidst'
sket så besynderligt meget
en beretning for året og der er ikke
kom
sidst
der
at
;id;n
*dr.
6
kun
er
det
Tja
kommet' så
har både fået ris os fos,-men efter den er
en låge op ud ril strandvejen og-den er
jeg
flere
pårsonligt glad for, da
pisse inde vå lyskassen. Dette erieg
har jeg ikke set **rrrirrtf, stå og
blevet bedt om at hold min kæft'
behøver at stå og
garden på gruset ved regepladserng sa dsikke
i
op
parkering
radcykel
Der erkommet
Bo-vita har, da der har været en del
og sører,, som er en del af det tryghedsteam
og safirmen har de fundet
fat i de *g. *r#e'stcer der bor i gården
uro i gården i sommers. De h-ar haft taget
en løsning.

il::::Lth"
g*åå

?li"#fff,|:ff,,ffi[:id

Vihåberatderernogledervilovervejeattrædeindibestyrelsentilbudgetmødeti2020.
Mvh BestYrelsen.

1.

Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab'
1

Budget godkende* under farudsætning af revisioaen godkender budget.

1.

§titliagfå§9n tii fteCItidig godkendelse af fusr*guskab, vålå til bestyrelse og af Sormand sarnt

rsprseseafanf

til rypreecentunt

§er fortsættes som uændret i fcrhsls dt årmegnskab.
rter formæmrs som usmd@. i forfuoldtil varg 6f besryrexse og af fiomamd
$arut repræsentantskab.

1.

Evt.

A&ale ve.dr: Youeee: e$ bb vil slrrive til rroels fsr at få kontrakten, så han
kan se hv*rda* man opsige sin konaal* med- yousee,
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