
 GF - Skoleparken 
Dato 22-12-2011 

 

Mødereferat 

Tema: GF Skoleparken, Bestyrelsesmøde 
Dato og sted: 28-11-2011, Solbærvej 17 
  
Referent: Jørgen Nielsen 
 
Tilstede: Bent Schwartzbach 
 Claus Gravgaard Sørensen  
 Jørgen Nielsen 
 Kim Christensen  
  
Afbud: Peter Konradsen 
 
Fordeler: Ovenstående 
 Hjemmeside 
 
Agenda 
 

1. Snerydning 
2. Velkomstbrev 
3. E-mail adresser 
4. Bestyrelsesmedlemmer m.fl. 
5. Regnskabsoplysninger 
6. Næste møde 

 

Pkt. Referat/Beslutning Ansv. Termin 

1. Snerydning: 

Bestyrelsen har undersøgt mulighederne for indgåelse af  aftale omkring 

snerydning/grusning af vejene. Ud fra den forhåndsaftale, som 

bestyrelsen havde med den pågældende entreprenør, har det ikke været 

muligt, at indgå en endelig aftale. 

På dette grundlag aftaltes det, at bestyrelsen på ny finder en entreprenør, 

som til en fornuftig pris og med aftale om snerydning og grusning, der har 

sammenhæng til de oplyste planer fra kommunen omkring snerydning 

glatførebekæmpelse. 

I løbet af december måned er det lykkedes bestyrelsen, at indgå     

kontrakt med Dan Jørgensen Entreprenør & Anlæg A/S omkring 

snerydning/grusning for vintersæsonen 2011/2012. 

  

2. Velkomstbrev: 

Bestyrelsen havde modtaget oplæg til ”brevet” fra WEB-moster og 

indhold og formuleringer drøftedes i bestyrelsen ligesom det aftaltes 

nærmere, hvilke ændringer af formuleringer og i indholdet, som kunne 

indgå i det endelige ”brev”. 
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3. E-mail adresser: 

Bestyrelsen drøftede, hvorledes vi kan sikre os en fuldstændig 

fortegnelse over medlemmenes E-mail adresser, da fortegnelsen p.t. ikke 

er opdateret. 

Det aftaltes at bestyrelsen indhenter accept af de registrede adresser 

eller noterer ”nye adresser” hos det enkelte medlem. 

Arbejdet gennemføres i weekenden  7./8. januar 2012, så  fortegnelsen 

kan være ajour herefter. 

 

  

4. Bestyrelsesmedlemmer m.fl.: 

Bestyrelsen konstaterede, at Bent Schwartzbach og Jørgen Nielsen er på 

valg ved den kommende GF i februar. Begge er villige til genvalg.  

 

  

5 Regnskab: 

Kassereren fremlagde kommentarer til G/F´s likvide stilling, som er 

meget positiv med t.kr. + 50, da der ikke er afregnet betalinger til 

snerydning for vinteren 2011/12. Dette skal nærmere drøftes i forbindelse 

med forslag til kontingentfastsættelsen for 2012. Udkast til regnskabet for 

2011 fremlægges på næste B-møde i januar 2012. 

 

  

6. Næste møde:  

Mødet afholdes den 19. januar 2012 kl. 20.00 på Solbærvej 37. 

 

 

 

 

 


