
 

 

Referat Bestyrelsesmøde Skippergården   
 

21. Januar Kl 19 online       
  

Til stede: 

Jan Foxen, Michael Bassing, Jonas Hjort, Bo Thomsen, Jesper Randall Petersen, Thomas Suhr, Emilie 
Anderskov, Brian Hansen, Lau Lausten. 

  Valg af referent: 

  Thomas U3 valgt. 

1. Gennemgang af generalforsamling 
a) Hvordan skal den afholdes.  
b) 1: Maks 1 person pr husstand  
c) 2: Tilmelding så vi ikke bliver mere end maks. tilladt 
d) 3:Kombineret generalforsamling, så de der ikke har lyst til at møde op fysisk, kan 

streame på nettet og samtidig deltage i debatten og stemme 
e) 4: Generalforsamling hvor bestyrelsen sidder sammen på nettet og resten af grundejerne 

streamer og deltager i debat og stemmer 
f) 5: Aflysning  

 

Grundet Covid19 situationen aflyses generalforsamlingen indtil videre. 

 
2. Indkaldelse til generalforsamling 

a) Hvis online via zoom vedhæft udførlig brugsanvisning og retningslinjer mht. mikrofon slukket, få 
taleretten m.m. 

b) Ingen kontroversielle forslag. Ingen mulighed for hemmelig afstemning. 
c) Jævnfør ovenstående; forslag vedr. hastighedsnedsættelse må vente endnu et år. 

 

Grundet Covid19 situationen aflyses generalforsamlingen indtil videre. 

 
3. Gennemgang regnskab 

Jesper og Jonas  rapporterer at regnskabet næsten er færdigt, der mangler få mindre detaljer, 
regnskabet overskrider ikke budgettet. Jesper og Jonas sørger for at revisoren snarest reviderer. 



 

 

 
4. Gennemgang af opstillede. Jesper vil gerne trække sig, og Brian stiller op. Jesper vil stadig stå til 

rådighed for regnskab, så det er vi glade for. I henhold til vedtægter kan vi så ikke have mere end 2 
suppleanter? 
 
Bestyrelsen består som nu, kun hvis situationen tillader afholdes generalforsamling senere. 
 

5. Snerydning – er vi tilfredse 
 
Bestyrelsen er tilfreds med snerydningen og saltningen af Amager Rullegræs. Der Saltet 2 gange i 2020 
og 8 gange saltet i 2021. 
 

6. Fungerer det med 2 medlemmer pr. opgave 
 
Bestyrelsen er enige om at systemet med 2 medlemmer pr. opgave fungerer godt. 
 

7. Forventninger til 2021 mht. arbejdsdage, evt. en sensommerfest 
 
Forårs arbejdsdagen aflyses.  
Bestyrelsen håber på at efterårs arbejdsdagen vil kunne gennemføres, bestyrelsen afventer Covid19 
situationen. 
Bestyrelsen arbejder foreløbigt ikke videre med sensommerfest. 
 

8. Action liste  
 
Thomas Suhr: Vi afventer varmere vejr, før der gennemføres asfalt arbejde. 
 

9. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde 
 
Bestyrelsen påregner næste bestyrelsesmøde i maj/juni, formanden arrangerer næste bestyrelsesmøde. 
 

10. Evt. 
 
Jonas foreslår en velkomst mail til nye grundejere. Emilie kommer med et oplæg. Bestyrelsen overvejer 
en buket til nye grundejere. 
 
Regnskab budget og formandens beretning kommer ud i marts. 


