Referat af bestyrelsesmøde i Skippergården
9. oktober 2018 kl. 20.00 hos Michael R78
1. Valg af referent
Jesper Randall R 88 blev valgt.
Til stede var:
R78
R38
U23
R88
U19

Michael Bassing
Lau Laustesen
Bo Thomsen
Jesper Randall
Jan Fox Nielsen

Formand
Medlem
Medlem
Medlem
Suppleant

2. CWWP – vandbassin (Copenhagen White Water Park)
http://cwwp.dk/
Formålet med aftenens møde var drøftelse af kommunens overvejelser omkring opførsel af et bassin
med vandsport mv. Planen er at dette skal opføres som nabo til vores grundejerforening.
a. Information vil løbende ske via Facebook:
Det blev besluttet at den løbende dialog og information omkring projektet skal foretages på
foreningens facebook side.
https://www.facebook.com/groups/528963117280316/

Grundejerforeningen Skippergården
Ved særlige forhold eller væsentligt og konkret udvikling i sagen vil der også blive udsendt
information pr. mail til foreningen.
b. Oprettelse af en koordineringsgruppe (CWWP)
Der blev besluttet at oprettet en koordineringsgruppe til at varetage dialogen over for
kommunen mv. , herunder deltagelse i nabohøring mv.
Gruppen er forslået bestående af ca. 5 personer:
- 2 fra bestyrelsen: Michael og Jesper
- 3 fra grundejerforeningen: Der er flere der har vist interesse og som her meldt gode ideer og
input ind allerede
(Michael kontakter disse med henblik på et møde allerede fredag eftermiddag/aften den 12/10.

Michael (formand) har allerede skrevet brev til kommunen på vegne af grundejerforeningen, en
anden fra den kommende gruppe har læst alle referater omhandlende kommunens beslutning
om CWWP.
c. Budget til juridisk-bistand ved behov
Der blev besluttet at der på kommende GF vil blive stillet forslag og budget på op til kr. 50.000
til advokatassistance ved behov for i forhold til sagen vedr. CWWP.
d. Opfordring til kontakt til kommunen
Det blev drøftet at det ville være fornuftigt, at de der havde indsigelser over for projektet
omkring CWWP selv gerne måtte kontakte kommunen direkte.
3. Gigabit – informationsmøde 22/11 kl. 19.00
https://gigabit.dk/
Der er kommet information om at Gigabit overvejer at tilbyde nedgravning af firbernet i
grundejerforeningen hvis der er opbakning/økonomi til det (kræver min. 25% opbakning).
Pris for tilslutning vil ligge på kr. 12.000 pr hustand og være inkl. 5 års internet adgang.
Yderligere information vil kunne se i medsendte ”flyer”.
Bestyrelsen overvejer at undersøge hvilke andre alternativer der er til eventuel fibernet ala Gigabit.

