REFERAT
Møde:

Bestyrelsesmøde, G/F Nordre Eng

Dato:

9. maj 2017

Deltagere:

Jimmi (SBV 11), Brian (SBV 2), Niclas (SBV 6)

Fraværende: Claus (HBV 8)
Referent:

Niclas (SBV 6)

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

Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde 25. januar 2017
Arbejdsdag
Formålsparagraf
Snerydning og saltning
Genopstripning af P-båse
Opfølgning på ændring af vejbump på HBV
Tilstand af foreningens veje
Sommerfest udvalg
Træer plantet ved den første p-plads på SBV
Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde

Ad. 1
Referatet fra bestyrelsesmøde den 25. januar 2017 blev gennemgået og godkendt uden kommentarer.

Ad. 2
Arbejdsdag 2017 er fastlagt til søndag den 18. juni med start kl. 10.00. Orienteringsskriv sendes ud af Claus
(HBV 8) og omdeles til grundejerne af Niclas (SBV 6).
Følgende arbejder til arbejdsdagen blev aftalt:
-

Der luges ukrudt og generel oprydning ved og i bede ved P-pladser
Kanter ved legepladsen skæres, der luges ukrudt og generel oprydning
Bænke og borde slibes og males med træbeskyttelse, primært oversider der er særligt udsat for
vind og vejr
Gyngestativ på legeplads slibes og males med træbeskyttelse
Gynger på legepladsen efterses, herunder hængsler, beslag mv.
Vejbump på HBV efterses

Brian (SBV 2) har nogle rester af træbeskyttelse. Brian (SBV 2)undersøger præcist hvor meget der er tilbage
og indkøber nyt hvis der ikke er tilstrækkeligt.
Claus (HBV 8) indkøber sodavand, kildevand og øl til afslutning på arbejdsdagen.

Ad. 3
Formålsparagraf udarbejdes af bestyrelsen i løbet af året og fremlægges som forslag på GF 2018.

Ad. 4
Snerydning og saltning. Priser 2016/2017 for saltning er kr. 4.108,- og for snerydning kr. 4.550.- begge eks
moms. Betingelser for udførelse af snerydning og saltning fremgår af kontrakterne og er uændret i forhold
til tidligere.
Det blev vedtaget på GF2017, at bestyrelsen har prokura til at indgå supplement til snerydningsaftalen med
Amager Rullegræs omkring udførelse af saltning ved isslag uden snefald såfremt dette maksimalt koster
3.000,- kr.
Niclas (SBV 6) tager kontakt til Amager Rullegræs for at undersøge hvad en tillægsaftale for saltning ved
islag koster.

Ad. 5
Opstribning af hvide P-båse. På GF2017 er det besluttet at bestyrelsen indhenter pris som fremlægges ved
GF2018.
Bestyrelsen indhenter priser for genopstribning der tages op som forslag på GF 2018.

Ad. 6
Opfølgning på ændring af vejbump på HBV. Aftalt på GF at det skal udføres i 2017. Bestyrelsen afventer
tilbagemelding fra Morten (SBV 16) og Maria (HBV 2) om den nøjagtige pris inden det igangsættes.

Ad. 7
Tilstand af veje og evt. revneforsegling. Niclas (SBV 6) gennemgår foreningens veje i løbet af foråret og
fastlægger omfang af revner der har behov for revneforsegling. Der indhentes herefter priser på hvor
meget det vil koste at få udført revneforsegling på foreningen veje.

Ad. 8
Bestyrelsen har fremsat deadline for tilmelding til udvalg for planlægning af sommerfest til den 31. maj.
Såfremt der ikke er minimum 2 tilmeldinger bliver sommerfesten aflyst.
Der sendes reminder ud en uge før hvis der ikke har været tilkendegivelser fra beboere i foreningen om at
stå for planlægningen af sommerfesten.

Ad. 9
Træer i bed på SBV undersøges nærmere på den kommende arbejdsdag og herefter kan der evt.
fremsættes forslag om at plante i de resterende 2 bede ved næste GF 2018.

Ad. 10
Eventuelt: Claus (HBV 8) lægger link op på hjemmesiden til retningslinjer ved klipning af hæk fra Tårnby
Kommune. Alle beboere opfordres til at læse retningslinjerne i forbindelse med hækkeklipning i løbet af
sommeren.

Ad. 11
Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 23. november 2017 kl. 19.00 hos Brian (SBV 2). Der afholdes i
samme ombæring julefrokost. Brian (SBV 2) sørger for indkøb af mad og drikkevarer til julefrokosten.
Såfremt der kommer henvendelser der kræver behandling af bestyrelsen i perioden inden julefrokosten
indkaldes der til bestyrelsesmøde.

Mødet hævet.
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