Agenda Bestyrelsesmøde Skippergården
23. april 2019 Kl 19:00 Bo U23
1. Valg af referent
Thomas U3 valgt
2. Opfølgning på generalforsamling
· Vejbump
Afventer kommunens tilbagemelding ultimo april. Beslutningen er vedtaget i overensstemmelse
med foreningens vedtægter.
·

Græsslåning
Bo har instrueret de nye medlemmer af græsslåningsholdet. I denne uge starter græsslåning.

3. Planlægning af fælles arbejdsdag
Arbejdsdagen bliver
lørdag den 8. juni kl 10:00 til 13:00.
Der vil være pizza øl vand og forlystelser til børnene.
Vi håber der kommer mange, ellers blev det diskuteret at hæve kontingentet med 500 kr., som
tilbagebetales ved når man møder op til fælles arbejdsdag.
·

·

·
·

·

Hvad skal der laves
Legeplads males, Bo reparerer legepladsen inden, og herefter males det nyreparerede.
Kloakker renses
Indkøb materialer
Thomas U3 har malerrester fra sidste år stående, Bo undersøger om der er tilstrækkeligt.
Jan Foxen undersøger og indkøber evt. Kantmaskine til fællesarealet.
Thomas U3 indkøber 8x40x40 fliser til skraldespandene.
Indkøb drikkevarer
Drikkevarer Jan og Bo
Underholdning – bestilling af dette
Jesper evt. ansigtsmaling/Michael evt. Heste til rideture. Rideture kræver at forældre er til
stede+cykelhjelm. Bo slikposer til stensamling blandt børnene.
Bestyrelsen søger 2-3 grundejere til at stå for underholdning og sociale arrangementer.
Indkaldelse til arbejdsdag

Thomas laver invitation til arbejdsdagen
Jonas lægger invitation på hjemmesiden
4. Opkrævning af kontingent – hvordan går det?
Det går fint med opkrævningen,
Har du ikke betalt bedes du derfor senest 3. maj 2019 overføre 1.000 kr. til konto:
6508 3052983559
Som tekst til modtager bedes i notere R for rytterager og U for
Ulspilsager efterfulgt af husnummer
Eks: U23 eller R78
5. Gennemgang af aktionsliste
Formanden gennemgik aktionslisten
6. Andet
I forbindelse med kontingent rykkes for manglende betaling vedr. Gartnerarbejde udført af foreningen
for en grundejer, dette gøres løbende til eventuel betaling.
Vejsyn bliver Lau, Jan Foxen, Thomas, Jesper i sommeren senest ultimo august, minimum 3 deltagere.
I år vil bestyrelsen jf. ordensreglementet have mere fokus på græs på hovedveje mellem astfalt og
brosten, da græsset ødelægger astfalten, og renovering af dette vil skulle ske på foreningens
bekostning.
Opfølgning på hjerteløbere Jan Foxen.
Thomas Suhr og Bo arbejder på at skaffe galvaniserede jernstænger til parkour stænger

