
Referat Bestyrelsesmøde Skippergården

20. april 2017 Kl 19.30 Thomas U3

1. Valg af referent
Thomas Petersen U3 blev valgt.

Til stede var:

2. Opfølgning på generalforsamling
· Stavefejl

Pkt. 9: kunne vi ikke finde nogen stavefejl.

Pkt. 11: Der mangler et s i kræves, dette retter vi.

Jan Fox Nielsen rettes på hjemmeside (Der står Jan Foxen)

· Skæve gadelamper –

http://www.givetpraj.dk/ fra kommunen, hvor man kan melde fejl. Link til dette lægger
Jonas på hjemmesiden. Kloak, skæve vejlamper etc. kan meldes her.

HOFOR spuler til første brønd på grunden, dette telefonnummer forsøger vi at finde.

Rensesplit hænger på væggen i containeren, denne er effektiv.

Vi forsøger at finde andre praktiske links, der kan være til generel hjælp for grundejerne.

Bestyrelsen understreger at gældende lovgivning vedr. afbrænding af haveaffald skal
følges.

Det totale regnskab for snerydning 2016-2017 blev der brugt 27000,- på
generalforsamlingen blev det nævnt 16000,-. Dette er beløbet for januar februar 2017.

R78 Michael Bassing Formand
U18 Jonas Hjorth Kasserer
U23 Bo Thomsen Medlem
U13 Thomas Suhr Medlen
U19 Jan Fox Nielsen Suppleant
U3 Thomas Petersen Suppleant

http://www.givetpraj.dk/


3. Asfalt
Der er indhentet tilbud på asfaltarbejde som er accepteret – Udføres fra uge 18.
For enden af Rytterager ligger risten højere dette blev punkt 19, i tilbuddet.
Asfalt-sti over græsset i den nordlige ende af fællesarealet, er for dyrt DKK 50.000,-. Arbejdet
har ikke været planlagt, men overslagsprisen blot indhentet.

4. Fællesareal
Planlægningsmøde mandag, der er afmærket blivende træer. Der bliver ikke 8-10 m mellem
træerne men ca. 15 for pæn ensartethed. Enkelte steder skal nok plantes store træer. Tilbuddet
inkl. Moms ca. 90.000,-
Flis-maskine på arbejdsdag koster 1.800,- vi forsøger at finde et billigere alternativ. Hvis denne
skal bruges på fælles arbejdsdag, skal alle træer fældes inden.
Der skal til fældedagen være deltagere med erfaring i træfældning.
Man få brænde, hvis man deltager i fældning af træerne.
Vi sætter opslag på hjemmesiden med tilbud om gratis brænde, Thomas Suhr styrer dette.

5. Planlægning af fælles arbejdsdag

· Hvad skal der laves
· Indkøb materialer
· Indkøb drikkevarer
· Underholdning – bestilling af dette
· Indkaldelse til arbejdsdag

Fællesarealet tilbud indhentet af Thomas Suhr accepteres af bestyrelsen

Pænt og fint med frugttræer på fællesarealet.

Flis benyttes til legeplads bænke, og bede

Flis-maskinen skal eventuelt benyttes inden fælles arbejdsdag, da da denne er farlig og der vil være
børn på fælles arbejdsdag. Det optimale er fældedag kombineres nok med flis-maskinen i stedet.

Lille fællesareal ud mod Lundestien, oprydning beskæring trimning.

Petanquebane lægge tynd bræmme med flis.

Træbomme skal eventuelt fastgøres bedre med stolpebeton.

Træloft monteres eventuelt på legepladsen

Legepladsen males eventuel igen, så den holder godt. Michael har undersøgt farvekoderne
findes ikke på kvitteringen.

Kloakker renses.

Vaske skilte på Rytterager, legende børn 1. stikvej etc.

Indkøb:



Maling, Stolpebeton Bo

Drikkevarer netpris.dk Jan Foxen

Hoppeborg Jan Foxen/Jesper

Hest, klovn ballondyr, ansigtsmaling underholdning fælles Thomas U3

Indkaldelse fælles arbejdsdag. 10 juni Thomas U3

6. Opkrævning af kontingent – hvordan går det?
Bestyrelsen har effektiviseret opkrævning af kontingent ved at indhente email på grundejere.
Opkrævningsarbejdet har været væsentlig bedre end sidste år, der er enkelte der har fået 1.
rykker. Der er nu kun 6 der mangler at betale – flere er gengangere.

7. Gennemgang af aktionsliste

Trykfejl Jonas

Link til http://www.givetpraj.dk/ Jonas

Maling, Stolpebeton Bo

Drikkevarer netpris.dk Jan Foxen

Hoppeborg Jan Foxen/Jesper

Klovn, ballondyr eller ansigtsmaling underholdning fælles Thomas U3

Hest Michael

Indkaldelse fælles arbejdsdag. 10 juni Thomas U3

Velkomstmail til nye grundejere Michael

8. Andet
Græsslåning Kjeld, Torben, Jens og Ewald, har sagt ja. 1 uge pr. Måned. Bo har lavet
kalenderoversigt, og afholder træningsdag. Bo er standby ved sygdom og plæneklipper
maskinproblemer.

Vej-syn er afholdt

Næste bestyrelsesmøde afholdes først efter arbejdsdagen, Doodle udsendes omkring august,
september.

http://www.givetpraj.dk/

