
Bestyrelsen Grundejerforeningen Østerhøj Syd 

 

1 

Grundejerforeningen Østerhøj Syd 

Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 15. marts 2017. 

Tilstede 

Gert Schønberg, Harald Brixen, Anny Thuesen og Birgitte Friis. 

 

Fraværende 

Ingen, vi er kun 4 i bestyrelsen. 

Punkter 

1. Valg af referent og ordstyrer  

Harald blev referent og Gert ordstyrer  

 

2. Godkendelse af dagsordnen  

Dagsordnen blev godkendt 

 

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 24.1.2017.  

Referat blev godkendt. 

4. Økonomi status 

Kontingent-opkrævninger 2017 – status for udsendelser af opkrævninger:   

Opkrævninger er udsendt, men der er kommet svar fra Plantage1’s administrator at de ikke 

længere er administrator for Plantage1. Vi skal derfor have spurgt Plantage1 hvem der nu er 

administrator. 

 

Godkendelse af regnskab 2016 - tidliger udsendt:  

Regnskabet blev godkendt. 

 

5. Status fra nedsatte udvalg 

 5.1 Vej og grøntudvalg  

Der er indkommet klage over mangelfuld snerydning op på fortov ved fælleshus, samt 

mangelfuld snerydning af indgangsparti til fælleshus: 

Harald har sendt mail til NSJ om manglende snerydning.  

Vi blev i øvrigt enige om at vi skal opbygge en meldeordning med en person pr. vej og 

fælleshus, således at vi får overblik over snerydningen, når den pågår. 

   

5.2 Fælleshusudvalg   

Ituslået plade ved fælleshus – evt. forsikringssag:  

Vi har to plader stående i skuret, så vi blev enig om selv at forestå en reparation denne gang. 

Vi skal have Flemming på banen igen til at lave reparationen. Vi beder fælleshus gruppen om 

at måle om de har den rette størrelse, umiddelbart så det rigtigt ud. Der har igen været fejl 

på fyret firmaet Fuglsang har været og ordnet det, vi har stadig ingen service aftale. 
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6 Forespørgsel fra medlemmerne 

Ingen ting. 

7 Eventuelt 

Mødedato for bestyrelsesmiddag – ny dato findes, da der ikke er modtaget svar fra gamle 

bestyrelses medlemmer: 

Ingen ny dato. 

Mødedato for næste bestyrelses møde:  

Møde aftalt til torsdag 23 marts. 

 

Godkendt af bestyrelsen den 22. marts 2017 

 

Formand:   Næstformand :   

Anny Thuesen   Gert Schønberg   

 

 

Bestyrelsesmedlem:  Bestyrelsesmedlem:   

Harald Brixen   Birgitte Friis    

 

 


