REFERAT
Møde:

Bestyrelsesmøde, G/F Nordre Eng

Dato:

28. januar 2016

Deltagere:

Claus (HBV8), Brian (SBV2), Jens (SBV4) og Niclas (SBV6)

Fraværende: Ingen
Referent:

Niclas (SBV6)

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde 29. september 2015
Opfølgning på julearrangement
Udlejning af telt
Saltning af veje, henvendelse fra SBV10
Regnskab 2015
Generalforsamling 2016 i G/F Nordre Eng
Næste bestyrelsesmøde
Eventuelt

Ad. 1 - Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde 29. september 2015
Referatet fra bestyrelsesmøde den 29. september 2015 blev gennemgået og godkendt uden kommentarer.

Ad. 2 - Opfølgning på julearrangement
Årets julearrangement forløb rigtig fint og hyggeligt med en rigtig god opbakning fra beboerne. Der blev
serveret gløgg og æbleskiver som blev indtaget med glæde.

Ad. 3 – Udlejning af telt
Der er modtaget to henvendelse om at leje teltet i løbet af forår-sommer 2016. Claus (HBV8) har modtaget
henvendelser omkring leje af telt og står for at opkræve betaling. Prisen er 200 kr. per udlejning, der er en
weekend af gangen. Reservation er gældende når betaling er modtaget.
Teltet er pakket ned i 6 kasser som midlertidigt er fordelt og opmagasineret hos 6 beboere hhv. SBV3,
SBV5, SBV8, SBV16, HBV2 og HBV7.
Opbevaring af telt tages op på den kommende GF i starten af 2016.

Ad. 4 - Saltning af veje, henvendelse fra SBV10
Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra Bjarne (SBV10) angående saltning af vejene. Bjarne har spurgt
om der er blevet saltet i løbet af vinteren.

Amager rullegræs har aftalen om at rydde sne og salte. Brian (SBV2) har efter henvendelsen fra Bjarne talt
med Amager rullegræs omkring potentielt manglende saltning efter de havde ryddet sne. Efterfølgende
udførte Amager rullegræs saltning, da der var tvivl om det var blevet udført.
Til orientering har GF Nordre Eng har abonnement til rydning og saltning efter snefald og ikke forbyggende
(væsentligt dyrere abonnement med forebyggende saltning). Beboere bedes være opmærksomme på at
saltning sker efter eller i forbindelse med snerydning. Hvis ikke kan bestyrelsen kontaktes hvorefter der
rettes henvendelse til til Amager rullegræs.

Ad 5 – Regnskab 2015
Jens fremlagde og gennemgik regnskabet for 2015. Efterfølgende blev regnskabet underskrevet af
bestyrelsen. Jens (SBV4) sender regnskabet til Johnny (SBV8) for hans revision. Der er overskud på 941 kr.

Ad 6 – Generalforsamling 2016 i G/F Nordre Eng
Dato for GF 2016 blev aftalt til torsdag den 7. april kl. 20.00. Brian (SBV2) sørger for at reservere samme
lokale på Amager Landevej hvor GF 2015 blev afholdt. Seneste tilmelding til generalforsamlingen er jf.
vedtægterne en uge før. Forslag til generalforsamlingen skal indkomme senest 10 dage før.
Punkter til dagsorden til GF blev gennemgået ud fra referatet fra generalforsamling 2015.
Brian (SBV2) orienterer Steen (SBV5) om at Jens (SBV4) flytter medio marts og derved træder ud af
bestyrelsen. Officielt indtræder Steen derfor i bestyrelsen ind til generalforsamlingen den 10. april da han
er suppleant. Der skal derfor vælges 3 bestyrelsesmedlemmer på den kommende generalforsamling.
De tre sociale arrangementer (sommerfest, julearrangement og fastelavn) noteres i indbydelsen og tages
op til GF under eventuelt. Der lægges op til at høre foreningen om de tre arrangementer skal fastholdes og
derefter forsøge at få et samlet udvalg for planlægning af de tre arrangementer op at stå.
Claus (HBV8) udarbejder indkaldelse til GF og ligger den op på hjemmesiden når den er færdig. Når der er
udført revision på regnskabet for 2015 sender Jens (SBV4) regnskabet samt budget for 2016 til Claus (HBV8)
der ligger det op på hjemmesiden. Niclas (SBV6) printer (indbydelse til generalforsamling inkl. regnskab
2015 og budget for 2016) og omdeler til de 26 husstande.
Det materiale som Jens (SBV4)har liggende fra kasserer arbejder sendes til Brian (SBV2). Der laves en
decideret overdragelse af fuldmagt mv. senere på året. Bestyrelsen koordinerer efter generalforsamlingen.
Kontaktoplysning til CVR registeret skal også ændres med info til ny kasserer efter generalforsamlingen.
Evt. indkomne forslag til generalforsamlingen deles rundt senest 7 dage før generalforsamlingen. Såfremt
der er særlige forslag indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde ingen generalforsamlingen.

Ad. 7 - Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde aftales på generalforsamlingen torsdag den 10. april 2016.

Ad. 8 – Eventuelt
Intet at bemærke.
Mødet hævet.

