
Referat Bestyrelses møde 2. Oktober 

Tilstede : Anny, Harald, Birgitte, Kåre og referent  Gert. 

Afbud : Søren Grønhøj og Jette Brødsgaard 

Referat fra den 4. september 2014 godkendt. 

 

4. Økonomi Status – der er en del restancer som der bliver taget action på, der sendes rykker ud til 

foreningens skyldner.  

5 Administration 

5.1. Underskrifter  - status, få papir som pdf filer til banken. Der vil komme et brev fra Danske Bank, som 

Bestyrelses medlemmerne skal åbne og forholde sig til. 

5.2. leverandører eller grundejer skal meddele addresse ændringer, Anny har nået en 1/3 del. 

5.3. Redmine en mulighed for at få undervisning af Michael thoresen og en mulighed for at atge en 

beslutning om at bruge Redmine til dokumenter. 

5.4. Igangsættelse af Internet i fælleshus, fælleshus udvalget melder tilbage hvornår det er etableret. 

5.5. Tilbud fra Incasso firma, vi skal diskuttere det videre forløb. 

5.6. IT forsikring, vi er som forening ikke dækket af bankens garanti forsikring, vi diskutter videre om vi skal 

have en forsikring, der skal nok et forsikrings tilbus vi kan tage stilling til. 

5.7. E-boks. Nem id, anny er ved at få adgang til eboks via Nem id. 

6. Udvalg 

6.1. Vej & grøntudvalg  intet nyt i vej og grønt udvalget, samarbejdet med SNJ fungere fint 

 

6.2. Fælleshusudvalg 

6.2.1 udsat til næste gang 

6.2.2 udsat til næste gang 

 

6.3 Kommunikationsudvalg 

6.3.1 i forhold til mailstil formand og kasser, så fungere det fint. 

6.3.2 status for Kalender program, vi arbejder for at løse kalender problemmet. 

6.3.3. Status for opdatering af web-site, de dokumenter som regnskab og referater skal lægges ud på web-

siten, udvalget vil spørge om Paw vil hjælpe med at få lagt det ud. 

7 Valg af mødedatoer, på næste bestyrelsesmøde den 27. oktober. 



8. forespørgsler fra medlemmer. 

8. Anny sender mails til bestyrelsen om de 2 forslag fra fælleshuset, Anny eller Kåre sender vores svar til 

fælleshuset. 

8.1. En forespørgsel: 

Vi i Jægerbo har drøftet muligheden for at få opsat en hjertestarter - gerne ved torvet med redskaberne. Vi 

har for et par År siden søgt Trygfonden om tilskud men fik afslag. Nu er forslaget igen kommet på tale og vi 

vil derfor spørge grundejerforeningen om det er en sag som I vil drøfte og evt. vil deltage i. Vi har hørt en 

pris omkring 16.000 kr. + forsikring og opvarmning. Vi har erfaret at et bofællesskab i Søndergården har 

fået tilskud fra Nordea så det kunne vi måske også få. M.v.h. Margit medlem af bestyrelsen 

Svar til medlemmet: 

 Jægerbo skal lave et genarbejdet forslag, hvordan hjertestarteren skal skaffes og evt. hvor den skal 

hænge, til Generalforsamlingen. 

 

8.1. En forespørgsel:  

Kan grundejerforeningen sponsere bord/bænke? Se mail. 

Jeg bor på Øster høj, med en lille sø på modsat side af cykelstien. Nu kan man desværre ikke 

se at det er en sø mere, da den begynder at blive helt overbevokset med siv, busk og andet.  

Der er et rigt liv med fugle, fisk, tudser og andet, men intet af dette kan se mere. 

Svar til medlemmet: 

Du er velkommen til at tage det op på Generalforsamlingen som et forslag om borde og bænke ved søen 

9. der var ikke noget på eventuelt 

Ovennævnte tiltrædes: 

Ballerup, den 27. oktober 2014  

-----------------------------------      ----------------------------------  ------------------------------- 

Anny Vahr Thuesen                   Gert Schønberg Kåre Saltbæk 

Formand   Næstformand  Kasserer 

-----------------------------------    ---------------------------------- ------------------------------- 

Harald Brixen        Søren Grønhøj  Birgitte Friis 

----------------------------------- 

Jette Brødsgaard 


