Ekonomin i föreningen ser bra ut!
Så var bokslutet äntligen klart och har gått iväg till revisorn för granskning! Det blir ett lass då han ska ha alla fakturor och verifikationer från
året, men också styrelseprotokollen granskas. I revisorns uppdrag ingår
nämligen även att kontrollera att styrelsens arbete bedrivs enligt föreningens stadgar och gällande lagar.
Resultatet är starkt för 2009, beroende på framförallt två saker. Dels har
utgifter för underhåll och projekt varit låga under året. Kostnaderna på
dessa konton kommer att vara betydligt högre kommande år, och för att
inte behöva höja avgifterna när dessa kostnader kommer, får vi tåla att det
ser ut som att vi vissa år ”tjänar för mycket pengar”. Dessutom har räntekostnaderna i princip halverats
mot 2008. Dels på grund av fallande marknadsräntor, men också tack vare den kraftiga amortering som
gjordes i december 2008. Brf Bagaregården kan med tillförsikt se fram emot kommande år, med en
stark ekonomi som borgar för trygghet för våra medlemmar!

Behöver du extra förrådsutrymme?

Föreningen har fått ett bibliotek!

Styrelsen har nu beslutat att den gamla
mangeln i hus nr 1 skall monteras ned
och utrymmet som nu blir ledigt kommer att kunna hyras för 450:-/ månad.
Utrymmet hyrs ut i 6 månader åt gången
med möjlighet till förlängning.

I Brf Bagaregårdens gemensamhetslokal finns nu bokhyllor
med böcker som det är fritt fram att låna för alla medlemmar
i vår förening. Det är också välkommet att skänka böcker
som du har läst ut. Ställ gärna in böckerna i bokstavsordning
efter författarens efternamn så blir det lättare om man letar
efter någon speciell författare…

Om du är intresserad ta kontakt med
Richard i styrelsen på tel:
031-xxxxxxx eller xxxx-xxxxxxx

Mycket nöje önskar Styrelsen!

Motioner!
Har du önskemål, förslag eller idéer för föreningen? Dessa kan du ta upp med styrelsen
när som helst, så behandlar vi ditt ärende/din fråga på ett ordinarie styrelsemöte. Men
är det ett mer omfattande förslag eller en större fråga som du vill att stämman behandlar
(stämman är de vid årsmötet närvarande medlemmarna, och är högst beslutande, d v s
stämmans beslut måste styrelsen rätta sig efter), så ska du skriva en motion!

