
REFERAT 
Møde: Bestyrelsesmøde, G/F Nordre Eng 

Dato: 29. september 2015 

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

Fraværende: Jens (SBV 4) 

Referent:  Niclas (SBV6) 

 

 

Dagsorden 

1. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde 5. maj 2015 
2. Opfølgning på arbejdsdag 
3. Indkøb af nyt telt 
4. Plantning af træer i bed 
5. Julefrokost for bestyrelsen 
6. Julearrangement i G/F Nordre Eng 
7. Næste bestyrelsesmøde  
8. Eventuelt 

 

Ad. 1 - Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde 5. maj 2015 

Referatet fra bestyrelsesmøde den 5. maj 2015 blev gennemgået og godkendt uden kommentarer. 

 

Ad. 2 - Opfølgning på arbejdsdag 

Årets arbejdsdag forløb fint med en god opbakning og indsats fra beboerne. Følgende blev udført: 

- Gyngestativ og borde på legeplads blev overfladebehandlet med træbeskyttelse 
- Gynger på legepladsen blev efterset, herunder hængsler, beslag mv. 
- Kanter ved legepladsen blev skåret, og der blev luget ukrudt og generel ryddet op 
- Der blev generelt luget ukrudt og ryddet op i og ved bede ved P-pladser  

Herudover har Claus (HBV 8) efter arbejdsdagen efterset vejbumpet på HBV og udskiftet fastgørelser til en 
håndfuld løse bolte i asfalten. 

 

Ad. 3 - Indkøb af nyt telt 

I stedet for ny side til det gamle telt der har ligget hos Morten (SBV 16) er der blevet indkøbt et nyt telt 
forud for årets sommerfest. Morten oplyste, at det ikke kunne betale sig at købe ny side i forhold til et nyt 
telt. Det nye telt er 6x8 m. og har kostet 3895,-.  

Teltet er efter sommerfesten blevet pakket ned i 6 kasser som midlertidigt er fordelt og opmagasineret hos 
6 beboere hhv. SBV 3, SBV 5, SBV 8, SBV 16, HBV 2 og HBV 7. 



Teltet kan lejes af G/F Nordre Eng. Prisen er 200 kr. per udlejning, de er en weekend af gangen.. 
Reservation er gældende når betaling er modtaget. Opbevaring af telt tages op på den kommende GF i 
starten af 2016. 

 

Ad. 4 - Plantning af træer i bed 

Jens (SBV 4) har inden mødet oplyst, at der efter aftale er indkøbt 2 stk. Blodblomme træer der er plantet i 
bedet ud for den første parkeringsplads af SBV. De to træer har kostet 980 kr. og er indkøbt og plantet af 
Sten (SBV 5).  

 

Ad 5 - Julefrokost for bestyrelsen 

Julefrokost for bestyrelsen afholdes i forlængelse af næste bestyrelsesmøde onsdag den 25. november 
foreløbig hos Brian (SBV 2). Start kl. 18.00.  

 

Ad 6 - Julearrangement i G/F Nordre Eng 

Bestyrelsen supporterer igen i år op omkring afholdelse af et julearrangement i G/F Nordre Eng. 
Bestyrelsen følger op på hvem der koordinerer og hvor der afholdes julearrangement. 

 

Ad. 7 - Næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 25. november 2015 kl. 18.00 som udgangspunkt hos Brian 
(SBV 2). 

 

Ad. 8 – Eventuelt 

Intet at bemærke. 

 

 

Mødet hævet. 

 


