Grundejerforeningen Østerhøj Syd
Bestyrelsesmøde trsdda d. 14. duaust 2017.
Tilstede: Christian Ottesen, Brian Lønroth, Christian Hjoort, Tue Næsby Lunssmark, Thejos Jaansen, Lars
Ulbranst Nielsen, Kåre Saltbæk, Kim Broman, Kristian Kjoærraars, Bo Nørraars
Frdværende: inren
Ddasorden:
1. Valr af referent
a. Referent: Thejos Jaansen
2. Status for oversrarelse fra tislirere bestyrelse.
Der er oversraret nørler fra sen ramle bestyrelse. Men ser er 3 hovesnørler, som marianne,
linsa or kåre som har sen. Hovessøren styres af kose:*********. Derusover er ser 4 bokse, en
ves køkkenet, ranren, musikskabet or bestyrelseslokalet.
Økonomien er ves at være oversraret, or borførinren er ves at være opsateret. Der er behov
for personoplysninrer som isentiifere se enkelte bestyrelsesmeslemmer, så se kan blive
oprettet i webbanken.
Der er usarbejoset et forklæse som skal på alle uslær, hvor ser skal usfylses hvis man har
uslær.
Der vil blive arbejoset på at få oversraret e-boks or leveransører så set bliver fyttet til ny
formans/kasserer.
Websise er oversraret til Kristian, så han kan tilrå set. Kristian or Kåre bliver usvalr for
opsaterinr af hjoemmesisen. Jaesper (hvem er set?) har hjoulpet mes oversrarelsen af
hjoemmesisen.
3. Tilbus på asministration.
Der er mostaret tilbus fra 4B asministration, se har rivet et tilbus på 50.000kr ex. Moms.
Der nessættes et usvalr som rennemrå alle se tilbus vi har historisk kirret på set. Det bliver
Kåre or Brian, som vil rennemrå tilbussene or vursere sem. Dette vil blive præsenteret på
næste bestyrelsesmøser.
4. Nessættelse af usvalr.
Der er pt følrense usvalr:
a) Fælleshususvalr
b) Vejo or park usvalr - Lars er blevet ansvarlir for sette usvalr
f) Kommunikations usvalr - Det styres af Kåre or Christian, som står for hjoemmesisen or
Fafebook.
s) Arranrement usvalr - Kristian Kjoærraars tarer ansvaret på sen.
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5. Fælleshusrerler or srif.
Der er behov for at få styr på unserleveransører, så ser er servifeafaler mes fyr, ventilation, el
osv.
Derusover er ser behov styr på hvorsan små økonomi bliver omkrinr hånsteret.
Christian snakker mes Marianne som sisser i fælleshususvalret om hvas se har tænkt sir vil
hjoælpe.
Forslaret fra bestyrelsen er:
 Det insskærpes ves uslejoninr at rerler om støjo skal overholses, samt at rerlerne bliver
usleveret ves uslejoninr.
 Kritiske rerler bliver hirhlirhtet
 Der bliver skrevet unser på man har læst rerlerne.
6. Opkrævninr af kontinrent or inkasso.
Det køre elektronisk i e-fonomif. Det køre int.
7. Delinr af information
Christian or Kåre unsersører mulirhes for at anvense OneDrive/roorle srive/iDriver, or
præsentere set på næste bestyrelsesmøse.
8. Opsaterinr af hjoemmesise.
Hjoemmesisen bliver brurt til statisk information. Fafebook bliver brurt til mere synamisk
information. Fafebook rruppen for ejoerforeninren hesser "rrunsejoerforeninren østerhøjo".
9. Etablerinr af årshjoul.
Usskust til næste møse
10. Anset
Inren bemærkninrer.
11. Næste bestyrelsesmøse
5. september
Formans
Kristian Kjoærraars

Næstformans
Lars Ulbranst Nielsen

Kasserer
Brian Lønroth

Bestyrelsesmeslem
Tue Næsby Lunssmark

Bestyrelsesmeslem
Thejos Jaansen

Bestyrelsesmeslem
Kim Broman

Bestyrelsesmeslem
Christian Ottesen
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