
Beretning for året 2015 
 
 
 Året 2015 har været for grundejerforeningen Skippergården et atypisk år. 
 
Fastelavnsfest. 
Der blev gennemført en rigtig flot og vellykket fastelavnsfest af Petanqueudvalget, 
 og alt så rigtig godt ud. 
Men derefter kom udfordringerne : 
Manglende afregning for hele arrangementet. 
 
Derfor besluttede bestyrelsen at nedlægge Petanqueudvalg som blev 
oprettet i 2014. 
 
Ekstraordinær Generalforsamling. 
Det nedlagte Petanqueudvalgs 3 medlemmer foranledigede at opfordre 
grundejerforeningens medlemmer til afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling 
med følgende forslag 
a. Petanqueudvalget overtager vedligeholdelse af de fælles græsarealer og ugentlig 
    tømning af affaldsspandene. 
b. Grundejerforeningen overføre årligt kr 35.000 til Petanqueudvalgets bankkonto 
c.  Beløbet skal gå til indkøb af en havetraktor, vedligeholdelse af petanquebanen, 
     service af traktor, sociale arrangementer så som fastelavnsfest, sommerfest, 
     loppemarked, mv. samt nødvendige indkøb i.f.m. Petanqueudvalgets opgaver. 
d. Petanqueudvalgets bankkonto og regnskab skal forelægges grundejerforeningens 
     revisor senest den 15. januar. 
e. Aftalen er gældende og uopsigelig i 3 år, hvorefter aftalen kan genforhandles og 
     evnt. Justeres. 
 
Bestyrelsen anbefalede, at der ikke blev afholdt en ekstraordinær generalforsamling 
 
53 medlemmer ønskede at der blev afholdt en ekstraordinær generalforsamling, 
dette betød at den samlede bestyrelse træk sig , idet bestyrelsen måtte betragte det 
som manglende tillid til bestyrelsen. 
 
Forslaget blev ikke vedtaget. 
 
Ved den ekstraordinære generalforsamling var det ikke muligt at få valgt en ny 
bestyrelse , så den afgående bestyrelse indvilgede i at blive siddende indtil 
den ordinære generalforsamling . 
 
Det er derfor en beretning fra en afgående bestyrelse. 
 
Hjertestartere. 
Der er blevet monteret 2 hjertestartere i grundejerforeningen 
De er placeret på 
Ulspilsager 44 
Rytterager 64 
I forbindelse med at grundejerforeningens indkøb af hjertestartere blev der afholdt 
2 informations-og træningsmøder i Hollænderhallen 
Der var fint fremmøde. 
Bestyrelsen vil gerne takke Ingelise Bender Jensen og Jonas Hjorth for det store 
arbejde der er udført i.f.b. med hjertestarteren 
 
Græsslåning. 
Efter nedlæggelsen af Petanqueudvalget , måtte bestyrelsen og enkelte medlemmer 
overtage græsslåning af fællesarealet . 



Græsset blev slået 
 
Træfældning 
Der er foretaget en kraftig udtynding af træer på fællesarealet hvor flere 
medlemmer forestod fældningen 
Samtidig er det vildtvoksende krat blevet skåret væk , arbejdet er endnu ikke afsluttet 
helt idet der mangler en oprydning og en plantning af nye buske. Dette skal gøres på 
den fælles arbejdsdag til foråret. 
Det lille fællesareal er ligeledes blevet beskåret for krat. 
 
Fælles arbejdsdag 
Traditionen tro blev der afholdt fælles arbejdsdag med vedligeholdelse af 
legeredskaber , maling af bænke mm. 
Der kom ikke ret mange medlemmer men det blev som sædvanlig et par 
hyggelige timer. 
 
Hjemmeside / nyhedsmail 
Er jo blevet etableret og div. Referater, meddelelser er blevet i årets løb 
lagt ud på hjemmesiden 
Hjemmesiden og nyhedsmail fungere fint. 
 
Snerydning 
Året 2015 blev endnu et år hvor vi blev forskånet med meget snevejr. 
Bestyrelsen har entreret med en ny entreprenør for rydning af sne , han startede 
op i 2016. 
Så vi må afvente om vi bliver tilfredse , der har været lidt opstartsudfordringer. 
 
Røveri. 
Endnu et år hvor vi i bestyrelsen er blevet orienteret om at der i vor grundejerforening 
har været røveri. 
Bestyrelsen må derfor endnu engang opfordre til at man tilmelder sig til Nabohjælp, 
da tilmeldingen ikke har været overvældende efter sidste opfordring fra bestyrelsen, 
men endnu vigtigere at holde øje med hvem der færdes i foreningens område. 
 
Knallertkørsel. 
På opfordring af generalforsamlingen sidste år har bestyrelsen fremsendt skrivelse til 
Tårnby politi med opfordring om øget patruljering i området . 
 
Hunde. 
Igen i år må der henstilles til at hundeejerne skal fjerne hundenes efterladninger. 
 
Parkering. 
Henstilling til at der tages hensyn til sine naboer samt at der ikke parkeres camping- trailer 
eller lastvogne på foreningens områder, specielt på vendepladserne 
 
 
Sluttelig en stor tak til alle i bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde 
som desværre måtte slutte 
 
3. Februar 
Grundejerforeningen Skippergården 
Torben Suhr 


