Grundejerforeningen Schoutgården
Schoutgården, 18. november 2020
Kære Alle Schoutboere,
Generalforsamlingen 2020 gennemføres ikke i år !
Det er bestyrelsens vurdering, at vi i 2020 grundet coronakrisen ikke vil kunne
afvikle vor generalforsamling.
Bestyrelsens medlemmer, suppleanter, revisorer og varmemestre forsætter
arbejdet.
Regnskab og budget gennemgås ved førstkommende lejlighed til afvikling af
generalforsamlingen.
Der er ikke igangsætning af projekter, der ikke allerede er vedtaget på en
generalforsamling, og den almindelige drift fortsætter.
Bestyrelsen har derfor besluttet at informere skriftligt om Grundejerforeningen
Schoutgårdens status.
Der henvises til alle offentliggjorte referater, idet der hér suppleres med følgende
informationer af almen karakter:
a. Henvendelse til Dragør Kommune vedr. påtaleret ifm facadeændringer, jf.
indlæg i Dragør Nyt den 30. september 2020 har stadig ikke ført til et svar fra
Dragør Kommune, men en beklagelse fra borgmesterens side vedr.
manglende svar. Sagen ligger p.t. hos sagsbehandlere i kommunen, og
bestyrelsen følger op på sagen.
b. Henvendelse fra en Schoutboer vedr. el-ladestandere. Bestyrelsen har
foreløbig besluttet ikke at etablere el-lader(e), jf. pkt. c.
c. Vi må påregne etablering af en større plads til affaldshåndtering på eget
fællesareal.
d. Der er afdækket 2 kloakbrønde på stien mod Hartkornsvej, syd for hus nr. 1.
Brøndene er oprensede, og det skulle have givet et bedre flow og dermed
minimeret den ilde lugt, man af og til kunne mærke, hvis et hus havde været
lukket af selv over kortere tid.

e. Der er udskiftet 2 stophaner ud for husene 1 – 6 under og bag ved carporten.
Arbejdet tog lidt lang tid og er færdiggjort kvalitets- og prismæssigt
acceptabelt.
f. Hjemmesiden fungerer igen.
g. Grundet rotteplage, især i den nordvestlige del af Schoutgården, henstilles på
det kraftigste, at ingen fodrer fugle m.m. Der henvises til den skrivelse,
bestyrelsen udsendte desangående, den 22. juli 2020.
h. Der er etableret en Facebook-gruppe blandt Schoutboere. Brugernes interne
kommunikation henregnes ikke under bestyrelsesarbejdet. Henvendelse til
bestyrelsen bør ske via hjemmesiden.
i. Fibernet er på vej.
j. Vedr. ”Dragør som klimarobust kystkommune” henvises til kommunens
hjemmeside: www.dragoer.dk/robustkyst m.m.
k. Pia i nr. 13 og Theis i nr. 36 arbejder videre med informationer og vilkår for
etablering af fælles blødtvandsteknologi.
l. Juletræet tændes lørdag, den 28. november 2020, men i år har bestyrelsen
valgt ikke at afholde fællessang og servere glögg. Vi håber på bedre tider til
næste år!
Årsregnskab 2019 og budget 2020 vedhæftes denne mail.
Med venlig hilsen
p b v
Mette Kragh
Groth-Andersen

