
    Referat 
     Grundejerforeningen Østerhøj Syd 
    11 Marts 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.  
Referater af 2015-02-04 og 2015-02-25 godkendt.  
 
 

4. Økonomi status 
4.1 Saldobalance 2014 – Gennemgået på mødet.  
4.2 Budget 2016 – 1. udkast gennemgået på mødet. Det er aftalt at der i budgettet, 

indføres en kolonne under Fælleshus budget, som bliver dæbt ”revideret Budget 
2015”, for at kunne lave et budget for 2016.  

4.3 Saldobalance – år til dato 2015 – gennemgået på mødet.   
4.4 Status inkasso:  1 grundejer sendes til inkasso, for manglende betaling af 

kontingent 2013 og 2014.  
Gammel sag vedr. leje af Fælleshus, og efterfølgende ituslåne ting og sager, 
anses for forældet, og udgiftsføres 2014 under Fælleshus. 

 
 
      5. Administration.  
           5.1 Status bankadgang: Der åbnes for adgang til Birgitte og Jette, som tester inden 
                 Næste møde.   
           5.2 Status på etablering af bredbånd: Tilbud fra Danske net accepteret – udføres 
                 Maj 2015.  
           5.3 Evalueringsmøde afholdt 8.Marts 2015: Bordet rundt, stor enighed om at dagen  
                 havde været god, med effektiv indsats af alle, mht. mappe oprydning, oprydning             
                 i skabe samt diverse udsmidning.  
                 Vil være til gavn for fremtidig Bestyrelse, som efter denne oprydning, vil kunne  
                 Overtage mapper med relevant indhold.                 
                   
 
       6. Status fra nedsatte udvalg. 
           6.1 Vej og grøntudvalg;  Bamseline plader nedtages efter nærmere aftale.  
                 Der indhentes 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 arbejdes videre med budget 2016, ud fra den betragtning at       
                    huset ikke udlejes.                          
          6.2.1: Status på etablering af belysning ved flisegang: FH udvalget skal sørge for  
                    at lamper er opsat og afprøvet inden Generalforsamling 27. April 2015.     
          6.2.2: Status for henvendelse på ”jobannonce”:  Intet nyt.  
          6.2.3: Tekst indskrives på hjemmesiden: Udlejning stopper pr. 15.Marts 2015, og  
                    16 Marts lukkes kalenderen, således at den ikke kan ses af brugere.  
                     Henvendelser vedr. udlejning bliver flyttet til formandsmail.  
                           
 
     6.3. Kommunikationsudvalg;  
           6.3.1 Indhentning af tilbud fra ekstern WEB firma,: Tilbud modtaget og  
                    Gennemgået på mødet. Enkelte spørgsmål, videre sendes til QNE  
                    Webdesign.  
                    Tilbud accepteres til udførsel, og ønskes udført inden Generalfor- 
                     Samlingen, således den kan præsenteres på mødet.  
            6.3.2 Back-up for nuværende hjemmeside, sættes i bero (se ovenfor), da det  
                     Ikke er relevant hvis ny hjemmeside etableres.  
 
                      
       7.   Valg af mødedatoer 
             2015-03-25  Endelig godkendelse af årsregnskab og budget, samt  
                                  Oplæg til emner til Generalforsamlinge.   
 
       8.  Forespørgsel fra medlemmer:  
            Ingen bemærkninger.   
 
       9   Evt 

- Udskrivning af kontingentopkrævninger samt omdeling, Kåre og Jette sender pr. 
mail eller  omdeler i postkasser kommende Weekend. . 

              
 
 


