E N G HAV E H U S E T
Husudvalgsmøde: torsdag den 6. september kl. 19.00.

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden. Ok
2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 1. juni 2017. Ok
3. Information: Der er kommet internet i Enghavehuset. Vi ser på det. Det befinder
sig bag døren til lille lokale og koden står på den og må bruges af alle i
Enghavehuset.
4. Nøgleboks: Koden er 4 og der sidder en brugervejledning ved siden af den. Dem,
der gerne vil aflevere den gamle nøgle, kan give den til Gustav eller smide den i
Enghavehusets postkasse.
5. Kælderrum til musikinstrumenter: Det var 1. rum til venstre, bestyrelsen mente.
Lad os se på det. Gustav og Børge prøver at snakke med nissebanden igen om
ikke, de kan overtales til at bruge lokalet oppe på loftet.
6. Kloak: Vi har haft brug for at have besøg af slamsuger, da kloak i fortov løb over.
Lad os se på, hvad vi gør for at forhindre, at det sker igen. Vi ringer til slamsuger
hvis det stopper igen, og Lynge vil gerne kontakte ham og tage med og se på
sagen, ellers ser vi tiden an.
7. En snak om, om KFUM og KFUK kunne indskyde yderligere kapital som lån til
Fonden mod måske at få en billigere husleje?? Vi regner med at høre mere fra m
og k hvis de vil indskyde nogle penge senest juli 2018.
8. Yderligere finansiering: Har vi noget nyt? Hvilke muligheder har vi? Vi skal have
nyt lån 1/1 2019, inden skal vi have styr på hvilket slags lån vi skal have, og hvor
meget vi skal låne, og hvor vi kan få det billigst og bedst for os.
9. Garagen. Hvad er status? Vi laver en skrivelse til mogk om de har interesse i
noget udenomsareal, og om de vil finansiere det på nogen måde fx med et lån til
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fonden eller en højere husleje. Forespørgslen sendes rundt til os inden den
videresendes til mogk senest udgang sep. Anders skriver det, vi skal have svar
inden 1nov.
10.Er der ellers noget nyt?
11.Økonomi – er der noget nyt? Bankkonto er større end den plejer at være. Børge
holder øje med, om vi skal have brugt nogle penge inden årskiftet ift. Skat.
12.Evt.
13. Næste møde 16 nov hos Børge
Mvh. Anders Skjøth Sørensen
Formand
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