
    Referat 
     Grundejerforeningen Østerhøj Syd 
    26 Maj 2015, kl. 19.00 I Fælleshuset.  
 
     Tilstede: Anny Thuesen,  Harald Blixen, Palle Oppelstrup, Gert Schønberg,  
                     Jette Brødsgaard,Birgitte Friis, Lars Moesgård, Peter 
                  
      Fraværende: Kim Bromann 

 
 

1. Valg af referent og ordstyrer. 
Referent: Jette Brødsgaard, Ordstyrer: Gert Schønberg 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt.  

 
3. Konstituering af Bestyrelsen 

Formand: Anny Thuesen 
Nætformand: Gert Schønberg 
Kasserer: Lars Moesgård 
 
Lars Moesgård introduceres til økonomisystemet af Anny og Kåre.  
 

4. Godkendelse af referat fra Generalforsamling 
Referat godkendt  
 

5. Godkendelse af referat fra møde d. 25.3.2015 
Referat godkendt. 
 

6. Økonomi status 
6.1 Status regnskab: Bogføring pr. 31.Marts klar.   
6.2 Status for manglene indbetaling af kontingent:  

6.2.1. Der mangler inbetaling fra 2 husstande.  
6.2.2. Der er sendt 2 til inkasso inden generalforsamlingen, begge er indbetalt. 
6.2.3. Sankt Hans: Vi prøver at få indsamlet brænde til bålet, annonceres via 

Hjemmesiden.  
Info om tidspunkt for bål informeres på hjemmesiden.  

                       
      7. Valg af medlemmer til udvalg 
          7.1 Vej og grøntudvalg;  Palle og Harald  
          7.2 Fælleshusudvalg:  Peter og Jette 
          7.3 Kommunikationsudvalg: Gert og Michael og Paw 
                     
                     
 
 
 



8 Status fra udvalg 
8.1 Vej og grøntudvalg 
      8.1.1. Henvendelse til Ballerup Kommune vedr. manglende vinterved- 

    ligeholdelse på Østerhøjvej: Der udestår svar fra kommunen. 
    Palle indkalder Kommunen til en tur i området/gennemgang af området. 

                 8.1.2. Tilladelse til afholdelse af Sankt Hans: Skal ikke ansøges.  
            

8.2 Fælleshusudvalg 
8.2.1 Status Internet: Er sat i drift og virker.  
8.2.2 Status nye udlejere – 2 er stoppet: Kim og Manja inviteres til næste  

Møde.  
8.2.3 Status musikanlæg: anlægget skal genopsættes Nu. Palle informerer 

Finn.  
8.2.4 Nøgleudskiftning, - Mail fra Michael Thorsen rundsendt:  Indkøb  

Godkendt – FH-udvalg kan arbejde videre med opsætning.  
8.2.5 Stauts for udlejening igangsat 1.Maj 2015: Indtægter gennemgået og 

Ser ok ud ift. Årets forventede indtægt.  
8.3 Kommunikationsudvalg 

8.3.1 Status hjemmeside: Koder for gl. system sendt til QNE Webdesign.  
8.3.2 DK Hostmaster – Krav om validering af navn og adresse: Koder 

Fremsendes til Anny, Aktion Gert.  
 

9 Valg af mødedatoer 
Næste møde afholdes 16.Juni 2015, kl.19.00 

 
10 Forespørgsel fra medlemmer 

Enkelte medlemmer ønsker individuelt at være med i Fælleshuset. Anmodning 
sendt fra Margit Moth. 
Svar: Anny har fremsendt svar fra Bestyrelsen, se vedlagte. 

 
           Hej Margit 
 
Vi har nu haft bestyrelsesmøde og i den forbindelse har vi  
haft debat omkring din forespørgsel omkring individuel  
medlemskab af fælleshuset (p.t. årlig kontingent kr. 250  
pr. medlem). 
 
Som udgangspunkt er bestyrelsen positivt stemt, dog skal  
der være tale om et uopsigeligt medlemskab - forstået på  
den måde, at I ikke bare kan gå ud og ind som det lige  
passer med afholdelse af diverse fester. 
 
Jeres forespørgsel kan ikke behandles af bestyrelsen, men  
skal vedtages på generalforsamlingen. 
 
Vores anbefaling er, at der skal foreligge en indstilling  
fra Jægerbo, og at der af indstillingen klart skal fremgå,  
at der for den enkelte beboer er tale om en "ansøgning" på  
et uopsigeligt medlemskab. Det vil nok også fremme  
behandlingen, hvis der er tale om mere end et medlemskab. 
 
I skal samtidig være opmærksom på tidsfrister for  



indlevering af forslag til generalforsamlingen (fremgår af  
vedtægterne) 
 
Med Venlig hilsen 
 
Formand, Anny Thuesen 
Grundejerforeningen Østerhøj-syd 
 
http://www.oesterhoej-syd.dk 
 
 
10. Evt.  
      Notat fra Kim Jarner, Knastebakken 145 om årlig inspektion af Bjørneklo. 
      Afholdes 11.Juni kl.17.30 på Østerhøj. 
      Alle er velkomne.       
 


