
REFERAT 
Møde: Bestyrelsesmøde, G/F Nordre Eng 

Dato: 25. januar 2017 

Deltagere: Claus (HBV 8), Jimmi (SBV 11), Brian (SBV 2), Niclas (SBV 6) 

Referent:  Niclas (SBV 6) 

 

 

Dagsorden 

1. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde 24. november 2016 

2. Opfølgning på julearrangement 

3. Snerydning og saltning 

4. Fastelavn 2017 

5. Generalforsamling 2017 

6. Eventuelt 

7. Næste bestyrelsesmøde 

 

Ad. 1 

Referatet fra bestyrelsesmøde den 24. november 2016 blev gennemgået og godkendt uden kommentarer. 

 

Ad. 2 

Årets julearrangement 2016 forløb rigtig hyggeligt med en god opbakning fra beboerne. Der blev serveret 

gløgg, kakao, æbleskiver og grillet marshmallows over bål.  

 

Ad. 3  

Det blev besluttet at Niclas (SBV 6) er kontaktperson til Amager rullegræs vedr. snerydning og saltning. Jf. 

kontrakt omkring snerydning skal der være faldet minimum 10mm sne før der udføres snerydning. 

Snerydningen skal udføres senest 3 timer efter snefalds ophør og samtidig skal der udføres saltning. 

 

Ad. 4 

Claus (HBV 8) taler med Morten (SBV 16) omkring at han står for arrangering af fastelavn den sidste søndag 

i februar (26, februar) i henhold til aftale på generalforsamling 2016 punkt 9c i referatet. Claus (HBV 8) 

udarbejder desuden invitation og sender den ud til beboerne efterfølgende samt lægger den på 

hjemmesiden. 

 

 

 



Ad. 5 

Dato for generalforsamling 2017 blev aftalt til enten tirsdag 4. april eller torsdag den 6. april, kl. 20.00. Der 

er valgt to dage af hensyn til evt. andre reservationer af samme lokale på Amager Landevej hvor 

generalforsamling 2016 blev afholdt. Brian (SBV2) sørger for at reservere lokalet en af de to dage jf. 

ovenstående. Seneste tilmelding til generalforsamlingen er jf. vedtægterne en uge før. Forslag til 

generalforsamlingen skal indkomme senest 10 dage før. 

Punkter til dagsorden til generalforsamling blev gennemgået ud fra referatet fra generalforsamling 2016. 

 

Følgende ændringer i forhold til dagsorden for generalforsamling 2016 blev aftalt: 

- Punkt 4: Nyt punkt d) omkring opbevaring af telt. Bestyrelsen foreslår samme ordning som 

vedtaget på generalforsamling 2016 hvor teltet opbevares hos en beboer der til gengæld (og som 

betaling for opbevaring og udleveringer ved brug af teltet) fritages for at betale kontingent. 

- Punkt 4: Nyt punkt e) omkring genoptegning af p-båse på de tre parkeringspladser i foreningen. 

Niclas (SBV6) undersøger hvad det ca. koster og hvem der kan udføre.  

- Punkt 5: Udgår 

Niclas (SBV6) oplyste, at han genopstiller til bestyrelsen.  

Claus (HBV8) kontakter Henrik (HBV2) for på forhånd at undersøge om han vil være dirigent ved 

generalforsamling 2017. 

Claus (HBV8) sender indkaldelse til generalforsamling fra 2016 til Niclas (SBV6). Niclas (SBV6) reviderer 

efterfølgende. Når der er udført revision på regnskabet for 2016 sender Jimmi (SBV11) regnskabet samt 

budget for 2017 til Niclas (SBV6). Niclas (SBV6) printer (indbydelse til generalforsamling inkl. regnskab 2016 

og budget for 2017) og omdeler til de 26 husstande.  

Evt. indkomne forslag til generalforsamlingen deles rundt senest 7 dage før generalforsamlingen. Såfremt 

der er særlige forslag indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen. 

 

Ad. 6 

Næste bestyrelsesmøde aftales på generalforsamling 2017.  

 

Ad. 7  

Pelsen (SBV12) oplyste til Niclas (SBV6) på julearrangementet at de ikke ønsker at fortsætte med at holde 

fællesarealerne. Dette tages op på generalforsamlingen i forbindelse med punkt 4 c). 

 

 

Mødet hævet. 

 

 


