REFERAT
Møde:

Bestyrelsesmøde, G/F Nordre Eng

Dato:

23. november 2017

Deltagere:

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

Fraværende: Ingen
Referent:

Niclas (SBV 6)

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

Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde 9. maj 2017
Opfølgning på arbejdsdag
Status på formålsparagraf
Snerydning og saltning
Genopstribning af P‐båse
Opfølgning på ændring af vejbump på HBV
Tilstand af foreningens veje
Sommerfest
Flisepest på fortovsfliser
Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde

Ad. 1
Referatet fra bestyrelsesmøde den 9. maj 2017 blev gennemgået og godkendt uden kommentarer.

Ad. 2
Arbejdsdag 2017 blev afholdt med succes søndag den 18. juni. 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

Ad. 3
Det overvejes om der skal udarbejdes en formålsparagraf. Punktet tages op igen på næste
bestyrelsesmøde.

Ad. 4
Snerydning og saltning. Priser 2017/2018 for saltning er kr. 4.212,‐ og for snerydning kr. 4.602.‐ begge eks
moms. Betingelser for udførelse af snerydning og saltning fremgår af kontrakterne og er uændret i forhold
til tidligere. Niclas (SBV 6) har underskrevet og sendt retur til Amager Rullegræs.
Niclas (SBV 6) har skrevet til Amager Rullegræs for at indhente tilbud på en tillægsaftale for forebyggende
saltning. Der afventes pris på to løsninger:
1. Årlig kontingent ordning som de to nuværende
2. Tilkaldeordning ved betaling per tilkald hvor saltning skal ske senest 1 time efter tilkald

Ad. 5
Niclas (SBV 6) indhenter priser for genopstribning af p‐båse på de tre p‐pladser i foreningen. Bestyrelsen
tager det op som forslag på GF 2018.

Ad. 6
Claus (HBV 8) har talt med Morten (SBV 16) og Niclas (SBV 6) har talt med Maria (HBV 2). Begge har oplyst,
at entreprenøren der gav den oprindelige pris ikke svarer tilbage med revideret pris.
Niclas (SBV 6) indhenter pris for ændring af bumpet hos entreprenøren der er indhentet pris fra for
udførelse af revneforsegling (ad. 7). Der er ligeledes forespurgt om pris på udførelse fra anden entreprenør,
og forudsat at udførelsen kan afholdes inden for aftalt budget på kr. 4.000,‐, vil det blive iværksat.

Ad. 7
Niclas (SBV 6) har været foreningen veje igennem. Der er anslået ca. 50 m revner der bør revneforsegles.
Der er indhentet pris fra to forskellige entreprenører, hhv. 150 kr./m og 205 kr./m. Arbejdet kan udføres i
indeværende år, men kræver en dag med plus grader og tørvejr.

Ad. 8
Pga. manglende tilbagemelding til planlægning af sommerfest blev årets sommerfest aflyst. Det forsøges
igen i 2018 at få stablet en sommerfest på benene. Dette tages op på GF 2018.

Ad. 9
Brian (SBV 2) oplyste, at flere af foreningens fortove er angrebet af alger og flisepest. Specielt de
nordliggende fortove er hårdt ramt og bliver meget glatte når de er våde af regn. Brian (SBV 2) undersøger
hvad det vil koste at få alle foreningens fortove spulet og imprægneret og medtager dette som forslag på
GF 2018.

Ad. 10
Intet at bemærke.

Ad. 11
Næste møde er tirsdag den 6. februar 2018 hos Brian (SBV 2).

Mødet hævet.
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