Referat Bestyrelsesmøde Skippergården.
17. august 2020 Kl 19 hos Jan U19
Grundet diverse bagkanter ændres rækkefølgen af den oprindelige agenda, tidligere agenda
nummer står i parentes.
Tilstedeværende fra bestyrelsen:
Michael Bassing, Jonas Hjort, Bo Thomsen, Lau Lausten, Jesper Randall Petersen, Lau Laustsen,
Jan Fox, Thomas Petersen.

1. (Punkt 1) Valg af referent: Thomas Petersen.
2. (Punkt 3) Orientering omkring økonomi:
Jonas Hjort forklarer at opkrævningen af kontingent går utroligt flot, praktisk taget alle har
betalt kontingent. Jesper Randall Petersen konstaterer at foreningens forbrug af penge har
været meget lavt.
Jonas Hjort konstaterer at kassebeholdningen d.d. er 536.221 DKK.
3. (Punkt 5) Snerydning
Lau Lausten forklarer vi skal undersøge om vi ønsker fast eller variabel pris for snerydningen.
Snevagten og Amager Rullegræs er de 2 leverandører, der afgiver tilbud.
Det vedtages at bibeholde den variable aftale med Amager Rullegræs.
4. (Punkt 6) Vejsyn
Beskrivelsen af reglerne for vedligehold, kunne være mere detaljeret beskrevet. Som
supplement til ordensreglementet, vil bestyrelsen supplere reglementet med billeder af
gode og dårlige eksempler på vedligehold. Gruppen der står for vejsyn, sørger for at tage
billeder til ordensreglementet.
Da manglende vedligehold af vore arealer, kan have økonomiske konsekvenser i form af
øgede udgifter til asfaltarbejde, har vejsynet bestyrelsens bevågenhed.
5. (Punkt 1) Gennemgang af legeplads og fællesareal.
Huller i asfalten ved stisystem ved legeplads fællesareal udbedres. Arbejdet bestilles af
Thomas Suhr.
Bo Thomsen ser på om der kan gøres noget ved ukrudtet på flisarealet på legepladsen.
Det undersøges om der kan opsættes en baby-gynge på gyngestativet.
Bestyrelsen tilstræber en tidligere udmelding omkring næste arbejdsdag, så grundejerne har
mulighed for at reservere datoen i kalenderen.
Bo meddeler at græsslåningen går rigtig fint, mandskabet på græsslåning er dedikerede og
dygtige folk.
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6. (Punkt 4) Grundet COVID19 situationen, har fartbegrænsningsgruppen ikke afholdt nogen
møder.
7. Tildeling/bekræftelse af opgaver til min. 2 personer.
Vedligeholdelse af hjemmeside, udsendelse af e-mails Jonas webmaster Thomas supplerer.
Bestyrelsen tilstræber at alle arbejdsopgaver dækkes af 2 personer.

8. Aktionsliste.
a. Asfalt: Thomas Suhr, Bo: Ingen Deadline.
b. Snerydningsaftale med Amager Rullegræs: Lau Deadline 15. oktober.
c. Vejsyn Billeder: Jan, Lau og Thomas Petersen Deadline 15. September.
d. Booking af tid til næste Generalforsamling: Jonas Deadline 15. oktober.
(booket lokale til tirsdag 23. marts 2021)
e. Hjerteløber: Jonas og Jan kan ikke pga. GDPR se hvem der præcis er hjerteløbere,
hvorfor en liste derfor ikke vil fremgå af hjemmesiden længere.
Interesserede hjerteløbere opfordres kan melde sig til Trygs hjemmeside eller på
www.hjertestarter.dk
9. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde:
Næste bestyrelsesmøde afholdes senest i januar.

10. Evt:
Formanden lægger op til at bestyrelsen fremadrettet benytter online møder vha. Google
Meet, ikke som erstatning af bestyrelsesmøder, men som supplement, hvis der opstår
sager, som hidtil er blevet varetaget af mails og telefonkontakter.
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