REFERAT
Møde:

Bestyrelsesmøde, G/F Nordre Eng

Dato:

1. november 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 generalforsamling 24. april 2018
Referatet fra generalforsamling 2018 blev gennemgået.

2. Julearrangement
Julearrangement arrangeres af Henrik (HBV 2) og Niclas (SBV 6). Henrik og Niclas koordinerer og sender
indbydelse ud til beboerne.

3. Status på forenings henvendelse angående fartnedsættende
foranstaltninger på Glamsbjergvej
Brian oplyste, at der ikke er modtaget noget nyt angående henvendelsen fra Grundejerforeningen Tårnby
Eng i forhold til etablering af fartnedsættende foranstaltninger på Glamsbjergvej.

4. Snerydning og saltning
Niclas har modtaget nye kontrakter fra Amager Rullegræs omkring snerydning og saltning som underskrives
og returneres. Samlet pris er kr. 9.230,‐ for sæsonen 2018‐2019.
Samlet er prisen steget med ca. 6 % siden sidste vinter.
Jimmi (SVB 11) sørger for at de to beløb overføres til Amager Rullegræs. Betalingsfrist er 19. januar 2019.

5. Genopstribning af P‐båse
Genopstribning er udført af entreprenøren CG Jensen i løbet af foråret 2018. Efterfølgende er der udført
nogle mindre mangeludbedringer over flere omgange grundet mindre afskalninger af hvide striber på de to
parkeringspladser på Stillebækvej.

6. Opfølgning på ændring af vejbump på HBV
Vejbumpet er ændret af entreprenøren CG Jensen i foråret 2018. Der gøres ikke yderligere. Ændringen ser
fornuftig ud. De eksisterende huller hvor ender tidligere var fastgjort er fyldt ud med
bitumen/revneforseglingsmasse.

7. Tilstand af foreningens veje
Der er udført revneforsegling på foreningens veje af entreprenøren CG Jensen i foråret 2018. Der er i alt
udført ca. 50 m revneforsegling.

8. Flisepest på fortovsfliser
Punktet blev stemt ned på GF 2018 og der gøres pt. ikke yderligere.

9. Fastelavn 2018
Fastelavn i 2019 er søndag den 3. marts.

10.

Opfølgning på GF 2018

Claus (HBV 8) udsender opfordring til hele grundejerforeningen om at gå ind i udvalg med Henrik (HBV 8)
angående etablering af hjertestarter på foreningens område som aftalt på seneste GF. Hvis der er beboere
der er interesseret i at indgå i udvalget skal de kontakte Henrik der pt. er eneste medlem af udvalget.
Første punkt er at finde oplagte placeringsmuligheder til hjertestarteren.

11.

Vejfond eller lign.

Oprettelse af vejfond diskuteret på mødet. Der skal udarbejdes forslag herfor til næste generalforsamling.
Niclas undersøger priser på udlægning af nyt slidlag med et par entreprenører samt hævning af de
vejbrønde der er placeret på foreningens veje.
Herefter vurderes det hvordan forslag til GF 2019 udfærdiges.

12.

Eventuelt

Der holdes julefrokost i bestyrelsen torsdag den 6. december 2018 kl. 18.00 hos Jimmi (SBV 11).
GF afholdes tirsdag den 9. april 2019 kl. 19.00. Brian (SBV 2) undersøger mulighed for bookning af det
samme lokale som tidligere år hos Tårnby Kommune.

13.

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde aftales på julefrokosten 2018.

Mødet hævet.

