Referat Bestyrelsesmøde Skippergården
2. maj 2022 Kl. 1900 U23

1. Valg af referent
Thomas U3 valgt
Til stede:
Michael R78, Bo U23, Lau R38, Jesper R88, Thomas U13, Thomas U3, Jonas U18, Louie
Hasselkam R32, Louise U59.
2. Gennemgang af Generalforsamling
Bestyrelsen var meget tilfreds med det flotte fremmøde på generalforsamlingen, således at
man sikrer bred tilslutning til vedtagne forslag.
Det er bestyrelsens opfattelse at kontingentet bør holdes i ro fremadrettet.

3. Forsikring
En udvidet forsikring for legepladsen koster 150,- ekstra om året, dette er tilkøbt.
Bestyrelsesansvarsforsikring koster 3.000,- om året, forsikringen dækker hvis bestyrelsen
træffer beslutninger, der kan medføre omkostninger/formuetab for en grundejer/andelshaver.
Bestyrelsen har fravalgt dette, pga. det meget begrænsede dækningsområde, og da
forsikringen primært er målrettet mod andelsboligforeninger.
Retshjælpsforsikring koster 5.000,- dette er fravalgt.

4. Økonomi – indkrævning, hvordan går det?
Kassereren Jonas U18 beretter at, mange har indbetalt rettidigt. 10 Grundejere har ikke
betalt efter 1. rykker, bestyrelsen omdeler 2. rykker, til disse 10 resterende grundejere.
Indestående på grundejerforeningens konto er efter kontingentopkrævning ca. 650.000,-

5. Planlægning af arbejdsdag
Hvad skal laves?
Legepladsen, undtagen gynge, vipper og parkour stativ - nedrives af sikkerhedsmæssige
årsager.
Legepladsen bortkøres til genbrugspladsen
Der er behov for trailere til at bortkøre materialer
Kloakker renses
Kanter børstes hvis, hvis der er arbejdskraft nok
Ukrudt fjernes

Petanque banen renses
Maling af bænke og bomme.
Indkaldelse til arbejdsdagen
Louie Hasselkam R32 og Thomas U3
Der indkaldes til arbejdsdag den 18. juni kl 10:00 2022
Indkøb af materialer
Der skal ikke indkøbes yderligere materialer
Indkøb af drikkevarer
Louie R32
Sociale aktiviteter
Jesper R88 og Louise U59

6. Græsslåning – kort orientering omkring udskiftning i gruppen, græsslåmaskinens
tilstand m.m.
Bo U23 meddeler, der har været en enkelt udskiftning blandt frivillige til at slå græs.
Der er nok frivillige folk til at slå græs. Bestyrelsen er meget taknemmelige for
græs-drengenes flotte indsats, det sparer foreningen for ca. 66.000,- om året.
Køb af ny græsslåmaskine er udsat indtil videre, den eksisterende kører fint indtil videre.
7. Vejsyn
Lau, Jan og Thomas U3 gennemfører vejsyn i løbet af sommeren.
8. Indkaldelse til bestyrelsesmødet
Michael indkalder til næste bestyrelsesmøde
9. Eventuelt
Legepladsudvalget består af Jonas, Nancy, Lars, Cecilia, Julie og Lars.
Legepladsudvalget har modtaget og modtager fortsat tilbud fra forskellige udbydere, disse
tilbud er under løbende evaluering.
Legepladsudvalget arbejder også med at søge fonde.
Bestyrelsen håber legepladsudvalget finder en legeplads i rimelig tid, så fællesarealet ikke
står tomt for længe.

