
REFERAT 
Møde: Bestyrelsesmøde, G/F Nordre Eng 

Dato: 18. maj 2016 

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

Referent:  Niclas (SBV6) 

 

 

Dagsorden 

1. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde 28. januar 2016 

2. Arbejdsdag 

3. Plantning af træ I bed på SBV 

4. Eventuelt 

5. Næste bestyrelsesmøde 

 

Ad. 1 

Referatet fra bestyrelsesmøde den 28. januar 2016 blev gennemgået og godkendt uden kommentarer. 

 

Ad. 2 

Arbejdsdag 2016 er fastlagt til søndag den 12. juni med start kl. 11.00. Orienteringsskriv er sendt ud og 

omdelt til grundejerne. 

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 har fået rester fra træbeskyttelse fra Jens (tidligere SBV 4). 

Claus indkøber sodavand, kildevand og øl til afslutning på arbejdsdagen. 

 

Ad. 3  

Claus har talt med May fra SBV5 angående plantningen af træer i det første bed på SBV. De træer der er 

plantet er blodblomme, som kan blive 4-6 m højt med rodnet der ikke er for voldsomt og som er fuldt 

hårdført til haver og parker. Det er et løvfældende træ, men sviner ikke særligt meget. 



Træet anbefales ofte til haver og parker, så det ses relativt usandsynligt, at fliser og kantstene skulle være i 

større fare for at blive ødelagt end de træer og bøgehække, som beboere i grundejerforeningen flere 

steder allerede har plantet langs og tæt med vejen. 

Claus laver skriv omkring plantningen af træerne i det første bed på SBV som lægges på hjemmesiden. 

 

Ad. 4 

Brian køber vin til Jens som afskedsgave og tak for hans bestyrelsesarbejde. 

 

Brian har indsendt ansøgning om oprettelse af nemID til grundejerforeningen. Der er dog udfordringer i 

forhold til at Jens fortsat står som kontaktperson og at dette ikke er lige til at ændre. Brian følger op. 

 

Brian gennemgik hurtigt materiale der er overdraget fra Jens i forbindelse med hans kasserer arbejde. Brian 

sender materialet til Jimmi. Herunder særligt word dokument for udførelse af regnskab og budget. 

 

Ad. 5 

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 24. november 2016 kl. 19.00 hos Claus (HBV 8). Der afholdes 

i samme ombæring julefrokost. Claus 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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