Bestyrelsesmøde den 16. november 2011
Deltagere:

Fraværende

Henrik Flinck (HF)
Jane Gjesing (JG)
Jens Cornelius (JC)
Henrik Hjorth Hansen (HHH)

Kasserer
Formand

Claus Gregersen (CG)

Snerydning
Claus har talt med husene på Zambiavej, som hører til G/F
Abelsminde, om de gerne vil være med i snerydningen. Dette
har de alle, på nær én, bekræftet.
Claus indsamler navnene på dem fra G/F Abelsminde, som
bor på Zambiavej og der dem videre til Jens. Jens sørger for at
udvide aftalen omkring snerydning og opkræver parcellerne
på zambiavej.
Renovering
Henrik har modtaget en henvendelse fra formanden fra G/F
Abelsminde, omkring renovering af Zambiavej. Der er modtaget et overslag hvor Sklegårdsvænge har en andel på
91.000,- kr.
Henvendelsen blev gennemgået og det blev besluttet at Henrik
meddelelser at Skelgårdsvænge har Generalforsamling i februar og at det skal besluttes her. Henrik beder i den forbindelse
om at modtage 2 tilbud og at vi som udgangspunkt støtter op
omkring renoveringen.
I umiddelbart forlængelse af bestyrelsesmødet gjorde Jane dog
opmærksom på problematikken omkring ejerforholdet af Zambiavej. Jane har tidligere haft kontakt til Tårnby rådhus for at
få klarlagt ejerforholdet. Jane fremfinder svaret fra Tårnby
rådhus, inden Henrik går videre med opgaven.
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Midler
Der fremsættes på generalforsamlingen et forslag til placering
af foreningens midler.
Gebyr til kasserer
Kassererens arbejde afhænger af om grundejerne overholder
vedtægterne. I de tilfælde hvor betalingen ikke falder som
forventet kræver dette en indsats afhængigt af mængden af
manglende betalinger.
På generalforsamlingen i 2010 besluttede man at nedsætte
honoraret for kasserer og formand fra 3.000,- til 300,-.
Der fremsættes på næste generalforsamling to forslag. Det ene
forslag skal være et fast beløb, mens det andet skal afhænge af
omfanget af manglende betalinger. Jens udarbejder disse
forslag
Vejbump
Jens undersøger mulighederne for vejbump med kommunen.
På næste møde diskuteres forslag til generalforsamlingen.
KabelTV
Jane undersøger mulighederne for KabelTV i samarbejde med
G/F Abelsminde. Bestyrelsen tilslutter sig at der indhentes
tilbud på KabelTV. Jane afleverer skrivelse til G/F
Abelsminde, om at de må indhente tilbud.
Formand
Henrik meddelte at han ikke genopstiller på
generalforsamlingen i 2012 og henstillede til at
bestyrelsesmedlemmerne overveje hvem der kunne peges på.
Næste bestyrelsesmøder
BS-møde 2/2 2012 kl. 20:00 hos Claus
Generalforsamling 28/2 2012.
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