
Referat Bestyrelsesmøde Skippergården

16. april 2018 kl. 19.30 Bo U23
1. Valg af referent

Jonas Hjorth U18 blev valgt.

Til stede var:

2. Opfølgning generalforsamling
a. Vejbump

Planer for ny tennisklub blev diskuteret, da det evt. kan påvirke trafikken på Rytterager.
(http://dragoernyheder.dk/2018/03/19/dragoer-tennisklub-et-skridt-naermere-med-
flytteplaner/)
Michael, Bo og Jesper udarbejder forslag.

b. Nye hjerteløbere samt hjertestarter
Jan har udsendt mail til alle hjerteløbere. Der er stadig brug for flere hjerteløbere, så frivillige
bedes tilmelde sig på www.hjertestarter.dk samt på mail til bestyrelsen@skippergaarden.dk
Jan sikrer sig at de nye hjerteløbere er trygge ved opgaven inden de bliver skrevet på
hjemmesiden.
Jonas har opdateret hjemmesiden så den afspejler den nye metode, hvor nærmeste hjerteløber
tilkaldes af 1-1-2 via GPS’en i hjerteløberens mobiltelefon.

c. Vejsyn/vedtægter
På generalforsamlingen blev det meddelt at der er observeret rotter på Ulspilsager. Dette er
meldt til kommunen. På baggrund af klagerne på generalforsamlingen udarbejder bestyrelsen
en skrivelse til den specifikke grundejer med henblik på at grundejeren overholder
ordensreglementet.

3. Udarbejdelse af kontrakt vedr. snerydning for kommende aftale
Lau, Jan og Jonas udarbejder udbudsmateriale til ny aftale omkring snerydning.
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4. Medlemsbidrag
Jonas sender mail til Bo og Michael omkring dem, der adviseres pr. tlf. samt dem hvor
mailadresserne ikke er gyldige længere

5. Sten lille fællesareal
Thomas arrangerer vognmand til at udlægge store sten på ”smutvejene” på det lille fællesareal.

6. Actions liste
Michael opdaterer og udsender til bestyrelsen.

7. Fælles arbejdsdag
Afholdes lørdag 12. maj kl. 10.00.
Jonas laver indkaldelse – Pizza, underholdning for børn (Jesper), medbring gerne en kage.
(fysisk arbejde)
Thomas og Bo køber materialer ind: Legeplads males, samles sten på fællesareal, ukrudt langs
stier, græs på lille fællesareal, nye net til fodboldmål,

8. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde
Michael udsender Doodle til efter sommerferien.


