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Referat 
Bestyrelsesmøde mandag den 7. oktober 2013 kl. 19:00 i fælleshuset. 

Tilstede: 
Harald Brixen, Jacob Hassing, Gert Schønberg og Michael Ehlers Thorsen 

Fraværende: 
Søren Grønhøj, Jennifer Lindberg Johansen, Paw Mohr, Kåre Saltbæk, og Mulle Olsen 

Punkter 
1. Valg af referent og ordstyrer 

Jacob blev referent og Harald ordstyrer. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt.. 
 

3. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde 
Referatet blev godkendt. 

 
4. Økonomi status 

4.1. Nyt fra kassereren 
Intet nyt 
 

4.2. Adgang for bestyrelsen til grundejerforeningens konti 
Det er lidt svært at få kontakt med Jennifer. Alternativ for f.eks. Christina og andre har brug for at 
oplysninger om konto bevægelser, er at ringe til andre der har adgang til konti. Harald vil 
downloade et kontoudtog en gang om ugen og sende videre til os andre pr. mail. 
Jacob tager kontakt med Jennifer om et bedre samarbejde med Jennifer. 
 

4.3. Status på manglende indbetaling af kontingent 
Manglende status fra Jennifer. Har Jennifer sendt rykkere? 
 

5. Status fra nedsatte udvalg 
5.1. Nyt fra vej & grøntudvalg 

5.1.1.  Udbedring af flisebelægning og brønddæksel 
Tilbud accepteret, Harald ringer og siger det bliver sat i værk. 
 

5.1.2. Eventuelt for veje og grønne områder 
Intet nyt 

5.2. Nyt fra fælleshus udvalg 
5.2.1.  Status på indkøb til fælleshuset 

Orienteret om bevægelser i Fælleshuset. Det opfordres at bestyrelsen selv ser på 
aktivitetsloggen i Fælleshuset's Redmine projekt (www.hostedredmine.com). 
 

5.2.2. Eventuelt for fælleshuset 
Intet nyt 
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6. Kommende arrangementers  

6.1. Juleswing i fælleshuset 
Brev sendt til Finn 
” Hej Finn 
Michael og Jacob vil gerne stille borde op og rydde op bag efter, men vi mangler en person mere.  
Hvis ikke vi kan finde 3. person kan vi ikke tage imod dit tilbud. Du får svar inden den 13/10 
Er det OK ? 
Jacob  
På vejende af bestyrelsen” 
 

7. Forespørgsel fra medlemmerne  
7.1. Chikane af beboer i Skyttehøj E/F 
Michael og Anders var over i bestyrelsen og fortælle deres historie (som i mail). Vi lovede i bestyrelsen 
at snakke om hvad vi kan gøre. Michael og Anders vil først og fremmest ikke stå alene med sagen. 
Bestyrelsen tager sagen op hvis der sker gentagende tilfælde fremover. Anders fremsender navne på 
drenge der måske (navne kan være falske) har lavet løjer. Jacob undersøger om der er konfliktmægling 
i kommunen eller andre steder. 
 

8. Eventuelt 
Kontrakter. Harald har måske NSJ kontrakt på IT format. Sendes til Jacob, så den kan komme på 
Redmine. 


