
Kære medlemmer
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling:

Mandag den 5. december 2016 kl. 19.00 - 22.00 i fælleshuset, Østerhøjvej 2.

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at deltage på generalforsamlingen og gøre deres indflydelse gældende.

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Fremlæggelse af de reviderede 2015 regnskaber til godkendelse - (jvf. resultatopgørelse).

4. Fremlæggelse og godkendelse af budgetter for 2017 – (jvf. resultatopgørelse).

5. Fastsættelse af kontingenter for 2017. – (jvf. resultatopgørelse)

 Bestyrelsen indstiller et grundejerforeningskontingent, på 1.700 kr. pr. boligenhed.
 Bestyrelsen indstiller et fælleshuskontingent, på 310 kr. pr. boligenhed.

6. Forslag til vedtagelse fra bestyrelse og medlemmer.

Bestyrelsen stiller følgende motiverede forslag til vedtagelse:

             1.   Luftkøling
Generalforsamlingen 2015 pålagde foreningens bestyrelse at forhører sig på omkostninger vedr. installering af luft-
køling. Tilbud på 2 NE18PKE kan køle op til 12KW, det kan ikke garanteres at temperaturen sænkes tilstrækkeligt, 
hvis der er mange i rummet. Systemet består af 2 inde og 2 ude dele + ledningsføring. Den samlede investering 
forventes at kunne holde sig indenfor et prisestimat på kr. 55.000. Det vurderes, at en påtænkt investering har en 
afskrivningsperiode på 10 år – svarende til en kontingentforhøjelse for fælleshuset på kr. 24,- pr. år. Herudover skal
der påregnes en stigning i el-forbrug på anslået kr. 3.000 pr. år – et beløb som tilføjes husets løbende udgifter.

             2.   Dørlukkere
                  5 stk. Dorma dørlukker inkl. installation (fire døre til terrassen og dør til mellemgang)

Til enkelt- og dobbelt fløjede døre. Selvlukkende fra 180°. Standard med lukkeforsinkelse og åbningsdæmpning. 
Mekanisk fasthold kan leveres som tilbehør (ikke til branddøre). Den samlede investering forventes at kunne holde 
sig indenfor et prisestimat på kr. 10.000. Det vurderes, at en påtænkt investering har en afskrivningsperiode på 15 
år – svarende til en kontingentforhøjelse for fælleshuset på kr. 3,- pr. år.

             3.   Spulestation, vask 
                   Vi har i bestyrelsen behandlet problemet med, at vi ikke kan gøre vores service rent ved store arrangementer.
                   Dette skyldes i bund og grund, at en industriopvasker generelt skal tømmes og have rent vand, når dette bliver

for snavset. For at imødekomme dette vil vi indstille, at der bliver installeret en spulestation med tilhørende dyb 
vask. Den samlede investering forventes at kunne holde sig indenfor et prisestimat på kr. 20.000. Det vurderes, at 
en påtænkt investering har en afskrivningsperiode på 15 år – svarende til en kontingentforhøjelse for fælleshuset 
på kr. 6,- pr. år.

            4.   Udendørs belysning
Etablering af belysning ved nye indgangsdøre til fælleshuset, samt belysning ved affaldsvogne og lys og 
strømudtag i redskabsrummet, alt med automatisk tænd og sluk. Desuden ændring af nødbelysning, så dette 
tændes ved udfald af HPFI-relæ, hvortil belysning i festsal, gangområder, toiletter, depot og køkken er tilsluttet. 
Den samlede investering forventes at kunne holde sig indenfor et prisestimat på kr. 16.000. Det vurderes, at en 
påtænkt investering har en afskrivningsperiode på 15 år – svarende til en kontingentforhøjelse for fælleshuset på 
kr. 5,- pr. år.
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             5.   Genoplivningskursus
Ved grundejerforeningens generalforsamling den 27. april 2015 oplyste Jægerbo, at vi ville anskaffe os en 
hjertestarter. Her blev der tilkendegivet en positiv tilslutning til et genoplivningskursus, men der var ikke budgetteret
penge dertil. 

                   Det fremgik dog, at der var en del penge som bestyrelsen ville bruge til diverse ikke oplyste formål. 
                  Der var også personer til stede som havde gode forbindelser til et sådant kursus.

                  Så derfor beder Jægerbo nu grundejerforeningen at være økonomisk med til at sætte et kursus i livredning op i    
samarbejde med Jægerbo.
Et kursus koster ca 7.000 - 8.000 kr men der var jo nogen hos jer som havde gode forbindelser så det måske kan 
blive billigere. Dette er et forslag til den kommende generalforsamling.
Med venlig hilsen, Margit Moth, Næstformand i Jægerbo

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer:

Bestyrelsesmedlemmer:
 Anny Thuesen, Snarestræde 21 På valg
 Gert Schønberg, Snarestræde 8 Ikke på Valg
 Harald Brixen, Jægerstræde 13 Udtræder af bestyrelsen
 Birgitte Friis, Skyttestræde 25 a På valg
 Jette Brødsgaard, Snarestræde 19 Ustræder af bestyrelsen 
 Palle Oppelstrup, Buestræde 4 Udtræder af bestyrelsen

Lars Moesgaard                     Skyttestræde Er udtrådt af bestyrelsen 
 Kim Bromann, Suppleant – på valg

Revisorer:
 1. Revisor: Ib Spanggaard, Jægerstræde 23 Modtager genvalg
 2. Revisor: Knud Vang, Buestræde 13 Modtager ikke genvalg

8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, afleveres til formanden senest 16. november.
Motiverede forslag kan sendes pr. mail til formand@oesterhoej-syd.dk, alternativt afleveres skriftligt på adressen: Snarestræde 
21.

Der henvises til grundejerforeningens hjemmeside, www.oesterhoej-syd.dk, hvor der kan findes yderligere information om 
grundejerforeningen, fælleshuset og nærværende generalforsamling med de stillede og eventuelt indkomne forslag.
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