
    Referat 
     Grundejerforeningen Østerhøj Syd 
    25 Februar  2015, kl. 19.00 I Fælleshuset.  
 
     Tilstede: Anny Thuesen,  Harald Blixen, Palle Oppelstrup, Gert Schønberg,  
                     Jette Brødsgaard,Birgitte Friis, Kåre Saltbæk 
                  
      Fraværende: Søren Hein 

 
1. Valg af referent og ordstyrer. 

Referent: Jette Brødsgaard, Ordstyrer: Gert Schønberg 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt.  
 

3. Godkendelse af referat.  
Referat  fra 4 Februar 2015 -  eftersendes.  
 

4. Økonomi status 
4.1 Periode regnskab – Restancer på kontingent status, 1 ændres navn på pga.  

Ny ejer. 1 sendes til inkasso.  
Status på regnskab, som sidste møde. Der udestår placering af bilag samt  
Afstemning med bankkonto på enkelte betalinger/indbetalinger.  
Der er kommet penge retur fra Codan – Jette skaffer bilag hos FH-udvalg. 

4.2 Udarbejdelse af budget 2016: Skal være klar 11.Marts.  
Kontingent opkrævninger udsendes midt. Marts.  

4.3 Da bestyrelsen har en meget stor del af vejfonden stående ”kontant” i banken,  
giver det praktisk talt intet afkast. De forskellige siddende bestyrelser,har ikke 
været i stand til at løfte denne opgave op en optimal måde, vi har dog stadig 
nogle penge stående i obligationer.  
 
Anny har derfor taget kontakt til banken for at få en porteføljeaftale, som vil sikre 
afkast. Denne aftale er sendt til bestyrelsen og det er vedtaget at vi indgår 
denne med banken. Det er også aftalt, at vi starter med at investere, så der er 
en ”kontant” rest til rådighed, på vejfonds kontoen på kr. 200.000,00. 
 

      5. Administration.  
           5.1 Status bankadgang: Der åbnes for adgang til Birgitte og Jette , som tester.  
           5.2 Status på etablering af bredbånd: Tilbud fra Danske net accepteres – Kåre.        
 
       6. Status fra nedsatte udvalg. 
           6.1 Vej og grøntudvalg;  Tilbud på snerydning af ny flisegang ved Fælleshus 
                  Indhentes – Harald.   
                   
    6.2 Fælleshusudvalg;  
          6.2.1: Budget 2016 – modtaget fra FH-udvalg. Bestyrelsen arbejder videre med  
                    Budgettet. Der blev aftalt at alle faste udgifter skal dækkes af kontingent.  



                    Resterende udgifter er afhængig af udlejning.    
          6.2.2.:Status på optællingsprocedure: FH udvalg har ikke taget aktion på dette  
                    Endnu.  
          6.2.3: Status på etablering af belysning ved flisegang: Jette rykker FH udvalg.    
          6.2.4: Status for henvendelse på ”jobannonce”:  1 henvendelse som er spunget fra.  
.                   Bestyrelsen besluttede at sidste dag for at kunne leje Fælleshuset sættes til  
                    15, Marts 2015.                        
 
     6.3. Kommunikationsudvalg;  
           6.3.1 Indhentning af tilbud fra ekstern WEB firma,: Kl.20.00 kommer QNE 
                    Webdesign, og laverkort præsentation. 
                    Meget fin præsentation. QNE Webdesign fremsender tilbud til Anny uge 10.                       
                       
       7.   Valg af mødedatoer 
             2015-03-08 Arbejdstag i Grundejerforeningen – bla.oprydning i gamle papirer mm.  
             2015-03-11 Grundejerforeningsmøde kl. 19.00 i Fælleshuset. 
             2015-04-27 General Forsamling kl.19.00 (Fælleshus er booket) 
  
       8.  Forespørgsel fra medlemmer:  
            Ingen bemærkninger.   
 
       9   Evt 
            Der har været gentagne indbrud i området.  

- Udskrivning af kontingentopkrævninger samt omdeling, skal på dagsorden til 
næste bestyrelsemøde.,  

- Der lægges opslag på hjemmesiden, omkring muligheden for at tilknytte sig  
                 Nabohjælp. Se www.Nabohjælp.dk 
 

Ovennævnte tiltrædes: 
 
Ballerup, den 11. marts 2015  
 

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

Anny Vahr Thuesen            Gert Schønberg  Kåre Saltbæk 

Formand       Næstformand  Kasserer 

 

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

Harald Brixen       Birgitte Friis  Jette Brødsgaard 

 

 
----------------------------------- 
Palle Oppelstrup. 
              
 
 


