REFERAT
Møde:

Bestyrelsesmøde, G/F Nordre Eng

Dato:

23. september 2014

Deltagere:

Flemming (HBV 10), Claus (HBV 8), Jens (SBV 4), Brian (SBV2)

Referent:

Brian (SBV2)

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde 21. maj 2014
Rotter
Forsikringer
Vejbump
Faldfliser ved legepladsen
Brøndrensning
Hjemmeside
Vejfond
Julefrokost for bestyrelsen
Julearrangement i G/F Nordre Eng
Hastighedsbegrænsning på Glamsbjergvej
Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde

Ad. 1
Referatet fra bestyrelsesmøde 21. maj 2014 blev gennemgået og underskrevet.

Ad. 2
Der er kommet en henvendelse fra en beboer vedr. rotter i ejendommen. Såfremt beboere oplever rotter
skal kommunen straks kontaktes for aftale om rottebekæmpelse/indfangning.

Ad. 3
Bestyrelsen undersøger hvorvidt der skal tegnes arbejdsskadeforsikring ifbm. vedligeholdelse af
fællesarealer og arbejdsweekend. Jens undersøger dette.

Ad. 4
Vejbump på HBV er blevet udbygget med en foranstaltning der gør det lettere at cykle over. Ændringer på
fællesarealer må ikke foretages egenhændigt af beboere i G/F Nordre Eng, men kun aftalt på
generalforsamling eller med bestyrelsen. Bestyrelsen vil undersøge hvilken beboer der har foranlediget
dette for en fjernelse af denne anordning.

Ad. 5
Faldfliser ved gyngerne er i løbet af september blevet fjernet og lagt ved siden af gyngerne. Dette er nu
reetableret.
Såfremt beboere oplever ændringer/hærværk/defekter på fællesarealer bedes bestyrelsen kontaktes.

Ad. 6
Der er kommet et tilbud fra sammenslutningen af G/F i Tårnby Kommune. Omkostningen ligger på niveau
med det vi tidligere har betalt til Tårnby Kommune, hvorfor aftale med privat kloakfirma er indgået.

Ad. 7
Claus arbejder på ny hjemmeside. Nærmere information herom når hjemmesiden er oppe at køre.

Ad. 8
Etablering af en vejfond skal overvejes, da der inden for en given årrække alt andet lige vil være behov for
vedligeholdelse af vores vejnet. Jens undersøger med fagmand hvorledes vi skal forholde os til dette.

Ad. 9
Julefrokost afholdes i forlængelse af næste bestyrelsesmøde onsdag den 26. november 2014.

Ad. 10
Bestyrelsen supporterer festudvalget i afholdelse af julearrangement med æbleskiver og gløgg.
Festudvalget kontaktes herom.

Ad. 11
Bestyrelsen vil ved førstkommende generalforsamling stille forslag om henvendelse til Tårnby Kommune
vedr. hastighedsnedsættende foranstaltninger på Glamsbjergvej.

Ad. 12
Intet til dette punkt.

Ad. 13
Næste bestyrelsesmøde er fastsat til onsdag den 26. november 2014 kl. 18.00 hos Jens (SBV 4).

Mødet hævet.
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