Grundejerforeningen Østerhøj Syd
Dagsorden til bestyrelsesmøde
Tirsdag den 9. marts kl. 19.00 i fælleshuset
1. Valg af referent og ordstyrer
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder den 19.1.2016
4. Økonomi status
4.1. Perioderegnskabs information på mødet.
4.2. Status for udlejning af fælleshus og udgifter – information på mødet.
4.3. Opkrævning af kontingent – udskrives på mødet og runddeles.
4.4. Tidsplan for udarbejdelse af budget.
Budget grundejerforening kan udfærdiges når årsresultat foreligger.
Budget fælleshuset kan udfærdiges når årsresultat foreligger.
4.5. Generalforsamling – uddelegering af opgaver – hvem skriver indstillinger til
indkaldelsen.
5. Administration
5.1. Indkomne klager fra medlemmer til behandling – to sager - vedlagt
5.2. Indkomne ansøgninger vedr. fællesarrangement for alle i Fælleshuset – ingen
ansøgninger modtaget.
5.3. Indhentning af tilbud på airconditionanlæg til fælleshuset – information fra Lars
Et tilbud er indhentet – et ekstra kontroltilbud indhentes
5.4. Generalforsamling – og hvem i bestyrelsen genopstiller?
5.5. Kassererposten er ledig efter næste generalforsamling – hvem kan overtage?
Der indhentes tilbud på udlicitering af opgaven – information fra Lars

6. Status fra nedsatte udvalg
6.1. Vej & grøntudvalg
6.1.3. Vintervedligeholdelse af fliser ved Fælleshus og stien fra Snarestræde til
Skyttestræde – Status - Harald

7. Fælleshusudvalg
7.1.1. Status - reparation / levering af ny skraldecontainer - Gert
7.1.2. Status – 5 års gennemgang – se vedlagte information fra Fælleshusudvalg.
7.1.3. Status – Indhentning af tilbud på udendørsbelysning ved bl.a. ny indgang til
Fælleshuset; Bestyrelsen køber 3 stk. led lys på batteri som opsættes..
Aktion: Lars
Fra fælleshusudvalget - Tilbud på fast belysning vedlægges.
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7.1.4. Status – indhentning af tilbud på riste rundt om fælleshuset?

8. Kommunikationsudvalg
8.1.1. Status for undervisning af ny web-site – kode til web-site medbringes - Gert
8.1.2. Hjemmesiden skal nu gennemgås for fejl og mangler – Gert oplyser dato for
arbejdsdag
8.1.3. Status for indsættelse af bestyrelsesreferater på hjemmeside - Gert
9. Valg af mødedatoer
9.1. Bestyrelsesmøder 9. marts og 6. april
9.2. Generalforsamling – 28. april 2016
10. Forespørgsel fra medlemmerne

11. Eventuelt
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