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Kasserer: Niels Baaring
Forroanda Erik Rasrnussen
Nastfornand: Bettina Hansen
Reviso!: Jens Rish@j
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v/ Erik Rasmussen, Hvidovrevej 350 F, 2650 Hvidovre

Fotslaq fra fornand

Beboerne har gentagne gange gjort nig opmerksoh pe, at cyklerne
bliver parkeret ved opgangene tat pe bilerne.
Jeg har petalt det, nen bliver gjort opmarksom pA, at der stadig
ikke er plads i cykelskurene, soln ogse bliver brugt til barnevogne
og klapvogne. Jeg er opnarkson pA probLenet og vil foresle, at der
bygges et skur nere i den anden ende af P.pladsen, op mod det gron-
ne ornrAde, legepladsen. sa dem, der bor i den ende af bebyggelsen,
bruger det.
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Eorslaq fra bestvrelsen (beboelnes !eDresentanterl

Pe grund af det urimeligt store arbejde, dele af bestyrelsen har
haft ned adninistration og regnskaber for 1989 og 1990, bOr delte
anstendigt honoreres i forhold tj.1 professionel adlninistration.
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Niels Baaring har meddelt mig, at han udtrader af bestyrelsen til
f @rstkonnende genera I f orsanling.

J€g viL pe den foranledning foresle Benny Munk, som er villig ti1
valg.

Bettina Hansen har neddelt nig, at hun udtreder af bestyrelsen til
f orstkommende general f orsaml i ng.

Jeg vil pe den foranledning foresla Helle Mosgaard, son er vitIlg
til- valg.
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Jeg vj.I foresle ud fra det forelobige regnskab og budget for 7997, ,/at vi bevarer udgifter pr. andet uandrede i ar 1991. Ud fra, at vi t d.lstadj.g har nogle trusikreri betalere af fal Lesudgifterne, sorn kan be- /'--J
laste de "sikre".
santidig foreslAr jeq, at den nye adninistrator fer benyndj.gelse
ti1 at opkreve fallesudgifterne kvartalsvis forud, ned virkning fra
1. juli L991. Det kan ogse spare os for penge til adhinistration,
son komner os alle ti1 gode.
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