
REFERAT 
Møde: Bestyrelsesmøde, G/F Nordre Eng 

Dato: 6. februar 2018 

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

Fraværende: Ingen 

Referent:  Niclas (SBV 6) 
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1. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde 23. november 2017 
Referatet fra bestyrelsesmøde den 23. november 2017 blev gennemgået og godkendt uden kommentarer. 

2. Opfølgning på julearrangement 
Julearrangement blev afholdt søndag den 26. november. Årets julearrangement forløb rigtig hyggeligt med 

god opbakning fra beboerne. Arrangementet begyndte med en lille skattejagt Henrik (HBV 2) havde udført 

hvor beboerne i små grupper gik rundt til forskellige poster placeret rundt omkring på foreningens område. 

Der blev efterfølgende serveret gløgg, varm kakao, æbleskiver, flødeboller og grillet skumfiduser over bål. 



3. Status på formålsparagraf 
Lægges hen, da der ikke har været nogen henvendelser i løbet af den seneste lange tid. Parkeres indtil 

videre og tages op såfremt der opstår behov. 

4. Snerydning og saltning 
Amager Rullegræs har oplyst, at de kun kan tilbyde saltning per udkald i forbindelse med kørsel ud fra 

Vejdirektoratets ordning. Dvs. der vil blive saltet i forbindelse med hvert udkald fra Vejdirektoratet (hver 

gang der har været frostvarsel) og der så vil blive saltet efter når de er færdige med at salte 

Vejdirektoratets veje. Dette afregnes med 500 kr./gang. Det kan derved blive mange gange i løbet af et 

år/vinter. Bestyrelses anbefaler ikke at gå videre med denne ordning da det kan være en betragtelig udgift 

for foreningen med begrænset effekt. 

5. Genopstribning af P-båse 
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.  

6. Opfølgning på ændring af vejbump på HBV 
Niclas (SBV 6) afventer fortsat pris for ændring af bumpet hos entreprenøren der allerede er indhentet pris 

fra for udførelse af revneforsegling (ad. 7). Forudsat at udførelsen kan afholdes inden for aftalt budget på 

kr. 4.000,-, vil det blive iværksat snarest muligt og før GF 2018.  

7. Tilstand af foreningens veje 
Arbejdet med revneforsegling er ikke blevet udført pga. dårligt vejr. Niclas (SBV 6) undersøger om prisen på 

150 kr./m fortsat er gældende og igangsætter hvis dette er tilfældet samtidig med udbedring af vejbump, 

samt den lille asfaltreparation der skal udføres ved SBV 2-4. 

8. Flisepest på fortovsfliser 
Brian (SBV 2) indhenter pris for rensning og evt. imprægnering af samtlige fortove i foreningen. Brian (SBV 

2) forventer at fremlægge dette som et forslag på GF 2018. Brian (SBV 2) undersøger om de samtidig kan 

tilbyde rensning hos de enkelte beboere såfremt der er nogle der er interesserede. Brian (SBV 2) 

undersøger desuden mulighed for vedligeholdsaftale, samt forventet levetid af imprægnering osv.  

9. Henvendelse angående øget gennemkørende trafik på Glamsbjergvej 
Brian (SBV 2) har modtaget en henvendelse fra bestyrelsen i Grundejerforeningen Tårnby Eng. 

Henvendelsen omhandler om vores foreningen også er generet af den relativt høje mængde 

gennemkørende trafik på Glamsbjergvej og øvrige tilstødende veje fra primært Postnord, Europcar, Bring 

og taxaer. Disse bør i stedet benytte de store veje Englandsvej/ Vejlands Alle. Herudover om vores forening 

er interesseret i at samarbejde om at reducere, eller helst få stoppet, al gennemkørende bil trafik. Såfremt 

vi ønsker at bakke op om initiativer vil Grundejerforeningen Tårnby Eng indkalde til et møde i løbet af 

foråret, for at diskutere løsninger, og den videre kontakt til de rette myndigheder i København og Tårnby 

kommuner. 

10. Træer plantet i bede på P-plads ved Stillebækvej 
Claus (HBV 8) kontakter Mai (SBV 5) for at undersøge om de har gjort sig nogle erfaringer omkring de to 

plantede træer og om det er noget hun vil bringe op på GF 2018.  



11. Fastelavn 2018 
Fastelavn 2018 ligger søndag den 11. februar i uge 6 der er mere eller mindre lige i vinterferieperioden. Af 

samme årsag er det ikke blevet afholdt i 2018. Det tages op på GF 2018 så det forsøges at få det stablet på 

benene i 2019 igen. Fastelavn i 2019 er søndag den 3. marts. 

12. GF 2018 
Dato for generalforsamling 2018 blev aftalt til enten tirsdag 24. april eller onsdag den 25. april, kl. 19.00. 

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

generalforsamling 2017 blev afholdt. Brian (SBV2) sørger for at reservere lokalet en af de to dage jf. 

ovenstående. Invitation til GF skal udsendes senest 4 uger før den planlagte dato. Seneste tilmelding til 

generalforsamlingen er jf. vedtægterne en uge før. Forslag til generalforsamlingen skal indkomme senest 10 

dage før. Revideret dagsorden med evt. indkomne punkter fra foreningens beboere skal udsendes senest 7 

dage før GF. 

Punkter til dagsorden til generalforsamling blev gennemgået ud fra referatet fra generalforsamling 2017. 

 

Følgende ændringer i forhold til dagsorden for generalforsamling 2017 blev aftalt: 

- Punkt 4: Punkt omkring opbevaring af telt fjernes. Teltet opbevares fortsat hos Niclas (SBV 6) 2018. 

- Punkt 4: Nyt punkt om rensning og imprægnering af fliser på foreningens fortove. Brian (SBV 2) 

indhenter priser. 

- Punkt 4: Punkt omkring genoptegning af p-båse på de tre parkeringspladser i foreningen medtages 

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

Claus (HBV 8) og Brian (SBV 2) oplyste, at de genopstiller til bestyrelsen.  

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

generalforsamling 2018. 

Niclas (SBV6) reviderer indkaldelse til GF 2018. Når der er udført revision på regnskabet for 2017 sender 

Jimmi (SBV11) regnskabet samt budget for 2018 til Niclas (SBV6). Niclas (SBV6) printer (indbydelse til 

generalforsamling inkl. regnskab 2017 og budget for 2018) 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. 

13. Eventuelt 
Telt: Henrik (HBV 2) har booket foreningen telt weekenden den. 2. juni. 

14. Næste bestyrelsesmøde 
Næste bestyrelsesmøde aftales på generalforsamling 2018. 

 

Mødet hævet. 
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