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Referat 
Bestyrelsesmøde mandag den 6. januar 2014 kl. 19:00 i fælleshuset. 

Tilstede: 
Harald Brixen,  Paw Mohr, og Gert Schønberg 

Fraværende: 
Søren Grønhøj, Jennifer Lindberg Johansen, Jacob Hassing, Kåre Saltbæk, Michael Ehlers Thorsen og Mulle 
Olsen 

Punkter 
Idet kun tre bestyrelsesmedlemmer er tilstede er mødet ikke beslutningsdygtigt. De tilstedeværende valgte 
dog at afholde mødet, som orientering om igangværende sager. 
 
1. Valg af referent og ordstyrer 

Paw 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 
Danske Bank rykkes for Paws adgang til Business Online administrationsmodul. 
 

4.3. Status på manglende indbetaling af kontingent 
Intet nyt. 
 

4.4.  Årsregnskab og budget 
Intet nyt. Årsregnskab skal foreligge på bestyrelsesmødet i februar, som aftalt i kalenderen. 
 

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

Harald har efterspændt bamseline plader, efter stormen Bodil. 
 
Der er konstateret et anseligt hul på fortovet på Østerhøjvej. Hullet er ved poppeltræs rækken, 
hvor fjernvarmerør er undergravet. Hullet er afskærmet. 
 

5.1.1. Eventuelt for veje og grønne områder 
Intet nyt 
 

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

Intet nyt. 
 

5.2.2. Eventuelt for fælleshuset 
Intet nyt 
 

6. Kommende arrangementers  
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6.1. Generalforsamling 2014 
Datoen for generalforsamling blev stadfæstet til den 28. April kl. 19:00 i fælleshuset 
 

6.1.1. Forslag 1: Elektronisk låsesystem til fælleshuset (Jacob) 
Intet nyt. 
 

6.1.2.  Forslag 2: Internet adgang i fælleshuset (Paw) 
Intet nyt 
 

6.1.3.  Forslag 3: Industri opvaskemaskine til fælleshuset (Jenniffer) 
Intet nyt 
 

7. Forespørgsel fra medlemmerne  
 

8. Eventuelt  
8.1. Møde med boligforeninger om generalforsamling 

Jennifer har mistet lokale data, ved et nedbrud på privat PC. Jennifer spørges om hun ikke kan lave 
nyt udtræk fra Economics, med kontakt personer i boligforeningerne. 
 

8.2. Hundeposer 
Finn spørges om han ligger inde med et restlager af hundeposer til stativerne i området. Gert vil 
gerne, sammen med andre, omdele hundeposer i stativerne. 


