
Ejendomsinspektørerne
Faglig landsklub for ledere
Upsalagade 20 B
2100 København Ø
Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk

Referat fra bestyrelsesmøde

Afholdt fredag den 15. marts 2013 på Hotel Comwell Kellers Park, H.O. Wildenskovsvej 28, 
Brejning, 7080 Børkop

I mødet deltog: 

Preben Sørensen (PS) 
Anette W. Andersen (AA) 
Kaj S. Pedersen(KP) 
Martin Andreasen (MA)
Jan Kristensen (JK)

Dagsorden til det 29. bestyrelsesmøde i Landsklubben

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og valg af mødeleder.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

3. Orientering 
a. Siden sidst

4. Økonomi V/kasserer

5. Generalforsamling 2013  

6. Hjemmesiden 

7. Næste møde 

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden og valg af mødeleder

Kaj S. Pedersen blev valgt som mødeleder.

Ad. 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Referat blev godkendt, med bemærkninger om klubbens regnskabspraksis er godkendt skrives i 
kommende referat. 
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Ad. 3. Orientering 

Dennis har holdt møde med inspektører uden (PS) er informeret, (PS) tager samtale med (DM) 
(PS) opfordrer til den interne kommunikation forbedres.
(PS) orienterede om grænsesagen mellem TL og Fredericia Boligsselskab 

Ad. 4. Økonomi /v kasserer

Martins uddelte budgetkontrol for perioden 1.01.2013 til 15.03.2013 der viser at
bankbeholdningen d.d. var i alt på kr. 393.799,68
Forbundets regnskabsafdeling har godkendt klubbens bogføring og regnskab praksis
Klubben har fået tildelt nyt CVR nr.
Preben efterlyser sammenhænget mellem forbundet medlems liste og den liste som Faglig Puls 
afregner til klubben.

Ad. 5 Generalforsamlingen 2013

Preben byder velkommen og får godkendt forretningsorden, og foreslår Kaj til dirigent.
Preben holder en kort mundtlig beretning.
Martin gennemgår regnskab og budget.
Kaj orienterer om Anholtturen og at medlemmerne der er fremmødt vil få mulighed for at skrive sig 
på listen efter generalforsamlingen. 

Jubilæumsmiddag
Preben byder velkommen og introducerer bestyrelsen
Martin fortæller lidt om historikken fra klubben 

Ad. 6 Hjemmesiden

Preben Sørensen adresse til Lundtoftegårdsvej 7, 13 th. 2899 Kgs. Lyngby og mail ændres 
pslund13@gmail.com 
Facebook siden nedlægges.

Ad. 7 Næste møde tid og sted

Afholdes fredag den 12. april 2013 i København
 
Jan Kristensen
Sekretær

Referat udarbejdet og udsendt på mail den 18. marts 2013, til Landsklubbens bestyrelse,
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