Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 5. juli 2021

Deltagere: Rene Sievers(Bestyrelsesmedlem), Hassan
Hegazy(Bestyrelsesmedlem) og Jens Dahmani(Formand)
Afbud grundet ferie: Finn Carlsen(Bestyrelsesmedlem)

1. Kasser fratræder 1. august
- Rene, Hassan og Jens besluttede at bede Microwa ApS –
ved Malene Basse om at forestå ”full service” aftale særligt
med fokus på betaling af regninger for Vallensbæk Strand
Vandforsyning AMBA. Dette har vi tidligere drøftet i
bestyrelsen således var der enighed herom.

2. Handlingsplan for hvad vi kan gøre for at sikre fortsat
behandling af indkommende sager samt betaling af regninger.
- Hassan overdrages ansvar for behandling af indkommende
mails indtil nyt setup kan være på plads med den
kommende generalforsamling 29. september 2021.
-
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