E N G HAV E H U S E T
Serup den 13. november 2017.

Fonden Enghavehuset Silkeborg.
Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde nr. 27.

Torsdag den 16. november 2017, kl. 19,00.
Hos Børge Madsen, Vejlbovej 48.
Vi starter med smørrebrød kl. 19.00.
Referat:
Hele bestyrelsen var til stede.
1.

Godkendelse af dagsordenen. Godkendt

2.

Godkendelse af referat nr. 26. Godkendt

3.

Velkommen til - og præsentation af Finn Ingemansen og Lynge Madsen. Tak.....

4. Info om ny lov der kræver registrering af cpr-numre på de reelle ejere af en fond.
Cpr nr. Skrives på alle i bestyrelsen til erhvervstyrelsen - Anders har sedlen med cpr numre.
5. Info om Enghavehusets kloak. Kloak har fået en strømpe ude i fortorvet, så nu håber vi
der er styr på den del......
6. Garagen. Status lige nu. Taget er meget dårligt, vi overvejer, hvad vi skal gøre ved det,
om garagen skal væltes, eller om der skal laves nyt tag. Vi tager ned og ser garagen torsdag d.
7/12 kl.19.00. Så vil vi se på forholdene, om hvad der er realistisk og muligt at gøre. MogKs
bestyrelse vil også komme og se med, så må vi efterfølgende tage beslutning om, hvad der
skal ske.
7. Huslån. Status lige nu. Vi undersøger, hvad der er muligt, hvilke låntype og hvor meget
vi skal låne. MogK vil måske låne os nogle penge, så vi ikke skal låne så mange penge, og vi
har selv penge til at stå, som vi evt. kunne bruge. Vi fortsætter med at undersøge
mulighederne. Kort snak om der er store poster ift. vedligeholdelse.
8. Børge: Økonomi. Godkendt ikke de store ændringer.
A. Regnskab 2017

Fonden Enghavehuset Silkeborg, Enghavevej 4, 8600 Silkeborg
CVR.nr. 31901022

E N G HAV E H U S E T
B. Budget 2018
9.

Eventuelt.

10. Næste bestyrelsesmøde / årsmøde: 8. marts 2018. Husk også et møde d. 7/12 kl. 19.00
og efterårsmøde d. 15 nov 2018 19.00

Referent Lynge Madsen

Fonden Enghavehuset Silkeborg, Enghavevej 4, 8600 Silkeborg
CVR.nr. 31901022

