Referat Bestyrelsesmøde Skippergården
Til stede:
Formand Michael Bassing, Kasserer Jonas Hjort, Revisor Jesper Randall Petersen, Thomas Suhr, Bo
Thomsen, Lau Lausten, Suppleant Jan Foxen, og Suppleant Thomas Petersen.

17. Januar Kl 19:00 R78
Valg af referent: Thomas Petersen valgt.
1. Snerydning – fungerer det som det skal?
Bestyrelsen er opmærksomme på hvor ofte der køres med plov.
Generelt bliver der kke saltet for ofte, hvilket er fint.
Der har dog været henvendelser omkring, manglende saltning 23. og 24. december.
Indtil videre skønner bestyrelsen snerydning overordnet fungerer tilfredsstillende henset til en
pris/kvalitetsvurdering.
Kassereren oplyser, der er betalt 17.277,50 DKK for 9 snerydninger sidste år for denne sæson

2. Indkaldelse til generalforsamling og arbejdsopgaver i forbindelse med dette.
Generalforsamling skal varsles senest 14 dage før.
Forslag skal modtages senest 14. februar 2022.
Datoen for generalforsamling bliver 22. marts 2022.
Bestyrelsen arbejder på nedenstående forslag til generalforsamlingen:
Etablering af arbejdsgruppe til at søge kommunen om genopstilling af skraldespande på fællesarealet.
Bo Thomsen arbejder videre med oplæg.
Etablering af arbejdsgruppe til gennemarbejdet forslag til ny legeplads, med mandat fra
general-forsamlingen. Jonas Hjorth arbejder videre med oplæg til etablering.

3. Gennemgang regnskab.
Revisoren beder bestyrelsesmedlemmer sørge for de sidste regninger indsendes, således at regnskabet kan
færdiggøres.

4. På valg til bestyrelsen

På valg i lige år dvs i år: Formand Michael Bassing + 2 bestyrelsesmedlemmer: Thomas Suhr, Bo Thomsen
På valg i ulige år dvs. næste år: Kasserer Jonas Hjort + 2 bestyrelsesmedlemmer: Revisor Jesper Randall Petersen,
Lau Lausten
Hvert år dvs. i pr: er suppleanterne Thomas Petersen, Jan Foxen på valg
Hele bestyrelsen Jan Foxen, Michael Bassing, Jonas Hjort, Bo Thomsen, Jesper Randall Petersen, Thomas Suhr og
Lau Lausten vil gerne fortsætte, men vil ikke stå i vejen for nye medlemmer.

5. Arbejdsgruppe i forbindelse med hastighedsnedsættelse – noget nyt?
Der er ved at blive udarbejdet forslag til Plan og Teknik ved K. Walløe
foranlediget af fartbump arbejdsgruppe formand Steen Holm

6. Forventninger til 2022 mht. arbejdsdage.
Legepladsen trænger maling, der satses på arbejdsdage i start juni 2022.

7. Vejsyn.
Der planlægges vejsyn igen, inden arbejdsdagen.
Der blev sidst afholdt vejsyn 29. august, hvor der primært var fokus på manglende vedligehold, der kan
skade asfalt og kantsten. Det er den enkelte grundejers ansvar at sikre tilstrækkeligt vedligehold udfor
sin egen matrikel. Mange grundejere har været rigtig gode til at holde arealerne.

8. Action liste
Formanden, udarbejder aktionslisten.

9. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde afholdes 22. marts, umiddelbart inden generalforsamlingen.

10. Evt.
Der opfordres til at grundejerne hjælper med vedligeholdelse af fællesarealet. Det henstilles at folk tager
affald med fra fællesarealet, nu der ikke længere er skraldespand på arealet.
Strømforbrug til hjertestartere er steget, for de 2 grundejere der har fået disse opsat. For at dække
grundejernes udgifter sættes bidraget til strøm op fra 525,- kr til 750,-

