Grundejerforeningen Havnestad - Bestyrelsesmøde
Referat bestyrelsesmøde den 21. juni 2018 kl. 18.00 hos Nils (Pressesiloen)
S L U T T I D S P U N K T 21.00
Flg. deltager:
Christian Christiansen (CC)
Dan Pio (DP)
Max Katzenelson (MK)
Afbud:

Martin Skanderby (MS)
Annemette Hyldgaard (AH)

Nils Kruse (NK)
Per Dahlin (PD)

Annemette, referent
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde

2. Revidering af årshjul
Indstilling:
Se vedhæftede – Årshjul GF Havnestad + Årshjul
Det blev besluttet, at vi holder fast i mødet i februar

3.

Opsætning af flere skilte med anvisning for støjniveauet

Indstilling:
En af Pressesiloens beboer forklarede på sidste møde, at de var meget plaget af støjniveauet
på de varme dage. Derfor blev det forslået, at vi sætter flere skilte op.
Vi beslutter, at gå i dialog med politiet om hvad der skal til for at de vil tage affære på de
varme aftner og der er meget støj. Christian tager fat i politiet. Herefter vil vi tage stilling til
skiltningen.

4. Revision af kontrakten med CEJ
Indstilling:
I den nuværende administrationsaftale med CEJ står der under punkt 10:
- Deltagelse i 4 årlige bestyrelsesmøder (heraf 1 regnskabs- og budgetmøde til
forberedelse af ordinær generalforsamling) på administrators
kontor/grundejerforenings lokaler.
CC foreslår, at vi reviderer kontrakten, således CEJ kun deltager i 2 årlige bestyrelsesmøder.
Ydermere foreslås det, at ejendomsinspektøren afsætter tid til 2 driftsmøder om året i stedet
for.
Beslutning:
Det bestemmes enstemmigt at ændre aftalen
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Godkendt – sender til Hanne for at få det sendt i penneo til godkendelse
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5. Indsigelse af godkendelse af containerplads
Der har været yderligere dialog med den tidligere formand i Grundejerforeningen Havnestad,
samt næstformanden fra Grönings Have.
Det er blevet aftalt, at vi vil besigtige området med næstformanden på vores markvandring, d.
21/6.
Beslutning:
Vi tager kontakt til Axel Heides gård og forsøger at finde en løsning på klagen fra naboerne
(Dan tager kontakt).
6. Økonomi v/DP & PD
Indstilling:

7. Hjemmeside/Facebook v/DP & MK
Indstilling:
Beslutning:
Dan tager fat i Hanne for at få et password til hjemmesiden
8. Drift- og vedligeholdelsesplan (DVP) v/CC & AH
Indstilling:
1.
2.
3.
4.

Se vedhæftede – Tilbud – Havnestad bassin
Drøftelse af placering af bænke ved den blå kile
Vedligeholdelsesplan for Havnestadens bolværker – Se vedhæftede
Den grønne kile – se vedhæftede

Beslutning:
Containerne som står nede ved den røde mur skal fordeles rundt om græsset (AM)
Ad 1. Mangler at få en vedligeholdelsesplan for de næste 5 år, når vi investerer 170.000 i at få
ny bund og renset op. Når vedligeholdelsesplanen er fremsendt vil endeligt tage stilling til
tilbuddet.
Ad 2. Bænkene skal placeres i den østlige ende (den smalleste ende) af den blå kile på hver sin
side af trappen ned.
Ad 3. Vi vedtager at få dykkere ned.
Ad 4. Vi vender det med politiet. Men foreningen har ikke bemyndigelse til at gøre noget.

9. Forskønnelse v/MK & NK
Indstilling:
Beslutning:
Intet nyt
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Beslutning:
Per og Dan introducerede den nye regnskabsopstilling/opfølgning, som vi aftaler at bruge
fremadrettet.
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10. Arrangementer v/NK & MS
Indstilling:
Se vedhæftede
- SUP Rute i Sydhavn

Beslutning:
Vi vil ikke give tilladelse til at de pit-stop hos os, da træbroen ikke kan holde til det.
11. Orientering v/ formanden
Status:

12. Nyhedsbrev

Eventuelle punkter til næste nyhedsbrev:
• parkeringszoner
13. Næste møde, herunder evt. punkter til næste møde
Intet
14. Eventuelt
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Intet at berette
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Christian Wielandt Christiansen

Max Katzenelson
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