Referat af SKGL-bestyrelsesmøde afholdt 11/8/2021 kl. 20.

Deltagere:
Gregers Kudsk
Martin Lindegaard
Katrine Balling
Claus B. Rødgaard
Peter Theill Eriksen, Ref.
Tid og sted for den udsatte generalforsamling.
GK inviterer Vejdirektoratet til at komme med et oplæg.
GK undersøger, om den kan afholdes den 12.09. i Sundets lokaler inkl. en lettere servering,
Status og indstilling om forslag til parkeringsordning.
Det er under undersøgelse, om der kan etableres en privat ordning på en offentlig vej.
CBR er på sagen.
Skraldebiler har iflg. KB svært ved at komme rundt visse steder i kvarteret.
Det fornemmes at der er et voksende p-pres i området.
ML undersøger hvad status på Gul zone i området er.
”Sociale” arrangementer resten af 2021 samt Sommerfest 2022.
Halloween 31.10.: CBR organiserer. KB udsender FB invitation og GK mailer den samme.
SKGL bidrager med en forfriskning hos CBR.
KB kontakter udvalgte uhyggelige adresser.
Nytårskur i januar: PTE tjekker baglandet.
Havedag: konceptet drøftes på næste møde. Bytte planter, redskaber atc.
Sommerfest: KB og CBR tager fat i den ’gl. gruppe’.
Nordhavns tunnel status (der holdes Naboforum den 24/8 16-17.30).
Udbudsprocessen pågår.
GK og PTE er medlem.
GK undersøger om KB også kan komme med.
Plan for udarbejdelse af ny fejeordning.
ML og KB sætter sig sammen og udvikler modeller.
Det har historisk været svært at finde gode stabile ordninger.
Gennemgang af regnskabet.
Kassereren ML fremlagde udkast til regnskab for 2020.
Omkostningerne til især sommerfesten er meget lave og må forventes at stige, da det ses
som en af de vigtigste sociale aktiviteter.
Kildevænget – privat fællesvej har en separat konto. Det skal undersøges hvem der ejer
kontoen.
Det undersøges om der er betingelser knyttet til foreningens formue.
GK beder foreningens revisor Lars Hven underskrive regnskabet.
KB har tilbudt at udarbejde næste års regnskab.
Fremtidige retningslinjer for SKGL’s bestyrelses behandling af byggesager.
Servitutudvalgets forslag udsendes med indkaldelsen til Generalforsamlingen med
bestyrelsens indstilling til beslutning.

Indstilling til generalforsamlingen at brug af digital afholdelse hvis fysisk fremmøde
ikke er muligt.
Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring, så der kan afholdes virtuelle generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.
Nyt medlem til bestyrelsen som erstatning for Gro.
KB spørger Sanne der er flyttet ind i Gro’s hus, om hun er interesseret.
Evt.
KBH’s kommune har en biodiversitetspulje, som man kan søge. Er det evt. interessant for
nogle?
PTE

