Referat af forretningsudvalgsmøde
21/7 – 2016

Valg af referent
Bo blev valgt som referent.
Konstituering af forretningsudvalg
Konstitueret forretningsudvalg med Kenneth Kronborg (R94) som formand, Michael Bassing,
som kasserer. Bo Thomsen (U23), Thomas Suhr (U13), Lau Lautsen (R38) og Jesper Randall
Petersen (R88) som forretningsudvalgsmedlemmer.
Thomas Petersen, (U3) som suppleant og Jonas Hjorth, (U18) som webmaster.
Næste forretningsbestyrelsesmøde: 30/8 kl. 18.00, sted R78.

Ekstraordinær generalforsamling
21/9 kl. 20.00, Jonas booker lokale i Hollænderhallen.
Økonomi
Beholdning 304.000 kr.
Michael gennemgår forsikringer og følger op på disse.
Enighed om at opnå at få e-mail, på samtlige grundejere, for at lette arbejdsbyrden.
Pentanqueudvalg/Fastelavn afslutning af regnskab.
Opgørelse af regnskab for Petanqueudvalg viser at grundejerforeningen skylder
Grith 801,50 kr.
Kontingentopkrævning
Kontingent er besluttet på generalforsamlingen i februar til 800 kr. pr. grundejer.
Betaling skal ske 14 dage efter opkrævning via bankoverførsel og e-mail. Bestyrelsen
ønsker dette fremover for at lette arbejdsbyrden.
Græsslåning
Det er beslutte at græsslåning skal planlægges igennem Bo.
Instruktion af maskinen skal ske inden og nøgler udleveres igennem Bo.
Bo kontakter Kjeld Dahl og Torben Suhr for at få styr på nøgler og få indsamlet disse.
Kenneth kontakter Leif, så han kan få sine ting i containeren.
Græsslåning, planlægges på hjemmesiden, for evt, flere interesseret.
Årlig service af græsslåmaskinen, undersøges af Kenneth.
Indkøb af buskrydder er vedtaget og Kenneth indkøber denne
Fællesareal
Forretningsudvalget besigtiger fællesarealet med henblik på at få orden og symmetri på
området.
ALT TRÆFALDNING SKAL STOPPES NU! Indtil nuværende bestyrelse godkender dette.
Legeplads
Det er vedtaget at legepladsen skal vedligeholdes og evt. udbygges på sigt.
Forslag til udvikling af fællesområdet, skal evt. komme på generalforsamlingen.
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Forslag til fornyelse ønskes af grundejerne som er velkommen til at sende forslag til
formanden@skippergaarden.dk.
Lille fællesareal
Kenneth undersøger hvad der skal gøres fremover.
Petanquebanen
Der bliver arbejdet på at lave en ugentlig/månedlig petanquedag med opstart forår
2017, for at fremme naboskabet, evt. med en lille forfriskning, hold øje med
hjemmesiden.
Hjertestartere
Findes i garage R64 og U44. Elforbrug skal afregnes med de to parceller og
serviceaftale forlænges, Jonas (U18), følger endvidere op om nuværende hjertehjælpere
vil fortsætte.
Fælles arbejdsdag
Skal planlægges snart da fællesarealet og legeplads trænger voldsomt. Planlagt til
d.24/9 efterfulgt af fælles frokost. Jonas og Bo indkøber materialer og udfører evt. små
reparationer inden arbejdsdagen.
Jesper står for underholdning til børn (hoppeborg eller andet) + indkaldelse.

Vejsyn
Besluttet at vente til næste år.
Snerydning
Kenneth undersøger hvad andre nærliggende grundejerforeninger gør og vender tilbage, taler
evt. med Kjeld Dahl.
Social arrangement
Planlægges til næste år.
Knallertkørsel mv.
Grundejere bedes selv kontakte politi, som situation er pt.

Til stede:
Kenneth Kronborg (R94)
Michael Bassing (R78)
Bo Thomsen (U23)
Jesper Randall Petersen (R88)
Jonas Hjorth (U18)

Referent: Bo Thomsen (U23)

www.skippergaarden.dk
Facebook: Grundejerforeningen Skippergården
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