
Bestyrelsesreferat tirsdag den 1. februar 2022 kl. 17:00-19:00  

Tilstede: Kim, Mugge, Per, Lena, Mona O og Mona K & Martin 

Fraværende: Arne & Torben 

1. Gennemgang og opdatering af projektplan siden sidste bestyrelsesmøde. 

Nye nedenstående punkter tilføjes projektplan til næste bestyrelsesmøde, så denne er et ”levende” 

dokument, hvor alle kan se status på de ting som bestyrelsen arbejder med. 

 

2. Generalforsamling søndag den 6/3-2022 

Lena prøver at få fat i pedellen på Korsvejens Skole, for måske vi alligevel kan låne lokaler, når nu alle 

Corona restriktioner er væk. 

Hvis det ikke er muligt at låne Korsvejens Skole, så bliver generalforsamlingen afholdt i vores fælleshus.  

Dette vil blive meldt ud i indkaldelsen til generalforsamlingen, hvor også nye struktur til fremtidige GFs 

bliver informeret om. 

Indkommende forslag blev gennemgået. 

 
3. Formand og Næstformand – nye punkter: 

 
Det blev besluttet, at kontortid for den kommende bliver hver tirsdag fra kl. 17:00-18:00. Kontortiden vil 
går på skift mellem bestyrelsesmedlemmer. Hvis man ikke komme på en tirsdag, så er man altid 
velkommen til at skrive til bestyrelsen via hjemmesiden. 
 

4. Hus og omgivelser – nye punkter: 

Traileren er lavet, og den kan bookes via den nye hjemmeside. Det er fremadrettet gratis at leje trailer. 

Bestyrelsen opfordrer dog alle til at overholde booking på i alt 3 timer, hente til tiden og aflevere til tiden. 

Er uheldet ude, og man kommer til at forvolde skade på den, så husk at give besked herom til bestyrelsen. 

Udvalget søger flere hjælpere, og vi håber at alle, ligesom os, gerne vil gøre en forskel for at Selandia 

forbliver en god og hyggelig forening, hvor vi kan ses lidt mere end de foregående år. 

5. Administration og Regnskab – nye punkter: 

 

Der arbejdes på regnskab mv. til kommende generalforsamling. 

 

6. Bygge og vurdering – nye punkter: 

Arne er fortsat i dialog med murer og vvs vedrørende renovering af vores toiletter. Vi mangler noget få 

tilbagemeldinger. 

7. Næste bestyrelsesmøde  

Mandag den 28. februar 2022 

Referent – Mona K. 


