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Referat – Bestyrelsesmøde 20/11 2008
Til stede:
• Ditte
• Lone
• René
• Jesper (referent)
• Annemette
Fraværende:
• Ingen

1. Velkomst
2. Valg af referent
Jesper blev valgt til referent

3. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt

4. Godkendelse af referat
Referatet fra mødet d. 13/10 blev godkendt

5. Nyt fra GF
Parkering:
De bestilte og opsatte skilte er nøjagtig så små som de må være og ikke særligt
synlige – der er ikke enighed i G/F om der skal bruges kr. 10.000,- på nye skilte.
Bestyrelsen i etape 3 forholder sig afventende og ønsker at se om det er et
problem.
I G/F ønsker nogle at skærpe parkeringsrestriktionerne til også at omfatte et forbud
for autocampere. Bestyrelsen i etape 3 mener at grænsen på 2,5 ton er
tilstrækkeligt
Samarbejde:
Der er pt. Ingen forretningsorden i G/F – Etape 3s repræsentanter i G/F vil evt.
opfordre til at få etableret en forretningsorden.
Grønning:
Der har været store diskussioner i G/F vedr. beplantning på højene og grønning.
Der er endnu ikke truffet beslutning om hvad der skal plantes & det er besluttet at
alle fyrretræer bliver fjernet. Til foråret bliver der plantet nyt på G/Fs foranstaltning.
På næste G/F møde bliver Grønningsgruppens forslag til beplantning behandlet.
Bestyrelsens indstilling til beplantning er at genplante med en god kvalitet fyrretræer samt
at prioritere at der sker en beplantningsmæssig afskærmning mod Amager Strandvej samt
mod stien ved Amagerbanens Tracé.

6. Orientering om møde m. Advokat & EKJ
Bestyrelsen har været til møde hos foreningens advokat med Peter fra EKJ. Vi
samlede op på udestående ift. Skanska og det blev aftalt hvordan den videre
korrespondance skal køre.
Advokaten sender snarrest brev til Skanska og vi afventer Skanskas svar hvorefter
vi tager stilling til hvordan sagen fremover skal køre.
7. TO-DO liste fra 20/11 samt oprettelse af ny
To-Do listen blev gennemgået og opdateret.

8. Eventuelt
Generalforsamling:
Vi sigter efter at afholde generalforsamling d. 15/4 2008 i Sundby Sejlforening – sted og
dato konfirmeres i Nyt fra bestyrelsen.
Skiltning:

Skiltning i dørtelefon, postkasse, dørskilt. I forbindelse med fremleje af lejligheder skal
udlejer sørge for at skiltningen er i autoriseret form. Skilte kan bestilles ved at sende en
mail til bestyrelsen & vicevært sørger for opsætning. Udlejer betaler udgift som opkræves
af Datea. Vi udsender info når vi kender den endelige pris.
Hvis udlejer ikke sørger for skiltning kan bestyrelsen iværksætte det for udlejers regning.

9. Nyt fra bestyrelsen
Novemberudgaven blev udarbejdet og sendes ud og sættes op i opgange.

10. Næste møde (dato/tid/sted)
Næste møde afholdes lørdag 10/1 kl. 16:00 hos René – middag kl. 19:00 – Jesper & René
mødes tidligere og laver mad (Jesper står for indkøb).

