Grundejerforeningen Østerhøj Syd ‐ bestyrelsen
Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 10‐06‐2009.
Til stede var: Søren Hein, Harald Brixen, Ole Havmand, Birgitte Friis, Paw Mohr, Knud Bjerg Vang, Finn
Mortensen.

Fraværende: Jeanette Balkan, Palle Oppelstrup
Dagsorden:
0. Referent
Som referent Søren Hein.
Søren bød velkommen til Finn og orienterede kort om bestyrelsen.

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2009.
Referatet endelig godkendt, Birgitte sikrer tryk.

2. Økonomi orientering (BF).
Vedr. kontingent har alle betalt nu. Der skal fremover følges hurtigere op med rykkere og evt. inkasso på
udeblevne betalinger.
Forslag om betalingsservice der blev stillet på generalforsamlingen overgår som punkt på aktivitetslisten.
430 tus. kr. skal overføres fra budgetkonto til vejfonden i løbet af sommeren.
Drøftelse vedr. dispositionsbeløb og 300 tus. kr. på en højrentekonto der skal kunne trækkes ud igen
hurtigt.
Bestyrelsen finder at 50 tus. kr. rækker fint som rådighedsbeløb for resten af året.

5) Aktivitetslisten.
Gennemgået, to punkter tilført: Bedre forrentning af indeståender og Betalingsservice på opkrævninger.
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6) Henvendelse fra beboere:
Henvendelse fra XX i Jægerbo, to gange på mail og en gang pr brev vedr. stemmeandele ved
generalforsamlingen drøftet. Søren svarer XX at måden 3bo tolker og administrerer stemmeandele fra
Jægerbo på er korrekt og i tråd med vedtægterne.

Henvendelse fra XX lantagen2, der spørger til hvad GF betaler for græsslåning, hvilke arealer GF får slået og
sidst, om arealer i Plantagen2 kan slås under samme ordning. Søren har svaret at GF ikke får slået græs i
øjeblikket, dette påhviler Kommunen. Når græsslåning engang skal gøres på fællesarealer bliver det efter et
regelsæt for frekvens og længder, der ikke er attraktivt.
XX spørger også til om der i GF kan søges penge til opmærkning af Plantagen2s p‐pladser. Bestyrelsen
afviser at der kan søges midler til anlæg og vedligehold på private områder. Søren sender svar.
7) Trafik.
Den henstilling fra generalforsamlingen at bestyrelsen skulle arbejde for en løsning af parkeringsforholdene
på Skyttestræde tages i første omgang op med at der skrives brev om til Ballerup kommune om fejl i
projekteringen. Problemerne med parkering ses værende endnu en sten i skoen for overtagelse af området.
Det er et kommunalt anliggende at levere et funktionelt vejanlæg der harmonerer med de byggekrav der er
sat for området.

7. Eventuelt.
Iab.

