
Formandens beretning til Skippergårdens Generalforsamling 27mar2017.

Kære grundejere

Velkommen til den årlige Generalforsamling i Skippergårdens grundejerforening.

På den ekstraordinære generalforsamling 21sep16 blev den nuværende bestyrelse
valgt. Inden da var vi en forretningsbestyrelse. Den gamle bestyrelse var gået af ved
sidste generalforsamling og grundejerforeningen havde reelt ingen bestyrelse, derfor
havde vi en midlertidig forretningsbestyrelse. Vi lovede at der skulle komme en
extraordinær generalforsamling for at få en valgt almindelig bestyrelse. Det fik vi og
på vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke for valget af os alle.

Vi havde også 4 forslag til vedtægtsændringer, som alle blev ført videre til endnu en
extraordinær generalforsamling og alle blev stemt for.

Vi besluttede også at nedsætte et udvalg som skulle fremkomme med et forslag
omkring fællesarealet. R40, U35, U13 & U77 meldte sig til udvalget. Stor tak til jer.

De skulle så fremkomme med nogle forslag til afstemning i dag og det har de gjort.

Vi har afholdt 2 bestyrelsesmøder siden vi blev valgt. Et den 24jan17 og et i dag inden
mødet. Referat fra første møde ligger på hjemmesiden.

Vi har løbene kontakt i mellem bestyrelsesmedlemmerne og jeg vil i dag gerne sige
stor tak til hele bestyrelsen incl suppleanter, for det frivillige arbejde der er gjort.

Fællesarealet skal vi diskuteret senere, men det var dejligt at se da vi havde
arbejdsdag sidste år hvor mange der stillede op – det håber vi at se samme tilslutning
igen i år den 10jun17. Bo Thomsen har i sin fritid arbejde en del på legepladsen og
skiftet stolper etc for at den er så sikker som muligt. Tak Bo.

Bo står også for teamet omkring græsslåning. Tak til jer der slår græs.

Snerydning: Her har vi lavet en aftale med Amagerrulle græs og det er bestyrelsen
opfattelse at det har gået fint. Tak til Lau for at undersøge og forhandle aftalen på
plads.

Økonomi: Den vil Michael gennemgå om lidt.



Hjemmesiden: Jonas styrer med sædvanlig expertise vores fine hjemmeside. Alle
referater findes her. Det er ideen at den enkelte grundejer selv skal søge information
her således at arbejdspresset for bestyrelsen formindskes.

Tak til Jonas for et super arbejde omkring hjemmesiden.

For mig personligt vil jeg sige at jeg er blevet skilt og vores hus er til salg. Jeg kan
derfor så ikke forsætte som formand. Under valg til bestyrelsen skal der så derfor
vælges en ny formand.

Til sidst vil jeg sige tusind tusind tak til dem der har meldt sig under fanerne, både
ved bestyrelsesarbejdet og i diverse grupper. – I har min dybeste respekt og det er en
fornøjelse at arbejde sammen med jer.


