
 Med venlig hilsen     
 

          P e r Ca r l o Ni l s s o n , a f d . f o r m a n d 

Dagsorden: 

1:  Afd.bestyrelseskursus lørdag den
14. april 2018 i Bo42 regi: »Afdelingens 
økonomi«. (Torben, Birger og Per Carlo).

2:  Repræsentantskabsmøde tirsdag 
den 29. maj 2018: Eventuelle forslag fra 
afdelingen. (Birger er valgt)

3:  Forslag til: Dato for markvandring: 
onsdag den 8. maj 2018 kl. 13.00

Dato for næste bestyrelsesmøde:
Torsdag d. 26. april 2018kl. 11.00:

Behandling og bestyrelsens godkendelse af årsregn-
skabet for 2017 og forslag til driftbudget for 2019 
og til 10-års  vedligeholdelsesbudget 2019-2029 til 
godkendelse på afdelingsmødet.

 
Dato for boermøde – forslag:
Onsdag den 5. september 2018
kl.19.00 i Fælleshûzed.

4:  Eventuelt.  

Strandgården   ·   afdeling 31
Bestyrelsen:  Formand Per Carlo Nilsson, Sandflugtsvej 43, tlf. 4014 1186
       Mail: pcn@bo42.dk eller per@arlonilsson.dk
      Torben Hansen, Sandflugtsvej 33, tlf. 6468 1568  · Birger Pilegaard, Sandflugtsvej 37, tlf. 6129 2700
suppleanter: Lillian Børgesen, Blykobbevej 50, Connie Hansen, Sandflugtsvej 33
AdministrAtion: Bo42 · St. Torv 2 · 3700 Rønne · Tlf: 5695 1942 · Mail: bo42@bo42.dk

Rønne, den 19. marts 2018 

Referat bestyrelsesmøde onsdag den 14. marts 2018
hos Per Carlo, Sandflugtsvej 43.

Referat:

1: Torben Hansen deltager fra afdelingen.
 Per Carlo deltager fra bestyrelsen

2: Ingen forslag fra Strandgården.

3:  Markvandring bliver onsdag den 8. maj 2018 
kl. 13.00. Bestyrelsen deltager sammen med 
Teknisk afdeling. Meddelelse udsendes til bebo-
erne.

Næste bestyrelsesmøde er fastsat til
torsdag d. 26. april 2018 kl. 11.00 hos Per Carlo.

Beboermødet bliver onsdag den 5. september 
2018 kl.19.00 i Fælleshûzed.
Fællesspisning kl. 18.00.

4:  Vi skal i år have malet døre, vinduer, skure og 
carporte i Strandgården, og når vejret bliver var-
mere går malerfirma v/Casper Holm i gang

Rønne Vand og Varme har udskiftet målerne 
til varmt- og koldt vand, så afregning sker ved 
fjernlæsning.

I perioden 26/2-2/3 er der foretaget besigtigelse 
og foto-dukumentation i afdelingen med henblik 
på digitalisering af bygningerne.

Husk: Du kan gå ind på  www.bo42.dk  under 
afdelinger, Strandgården og læse referater, ind-
kaldelser og dokumenter.


