Grundejerforeningen Østerhøj Syd
Referat af bestyrelsesmøde trsdaa d. 21. november 2017.
Til stede: Kristian Kjæraaar KKK,r Lars Ulbran t Nielsen KLUN,r Brian Lønroth KBL,r Tue Næsby
Lun smark KTL,r Tejs Jansen KTJ,r Kim Broman KKB,r Christian Oesen KC ,r Bo Nøraaar KBN,r K re
Saltbæk KKS,
1. Vala af referent.
a. KK valat til referent
2. Go ken else af aasor en.
a. Go ken t
3. Go ken else af referat fra bestyrelsesmø e . 3.10.2017.
a. Go ken t
4. Reanskabs- oa bu aetop aterina
a. Reanskab aas ato i forhol til bu aet: Fælleshus: - 15.000krr Grun ejerforeninaen: +
84.000
b. BL uploa er mere etaljeret oversiat til Gooale rev
5. Status for ekstern a ministration.
a. BL har mo taaet op atere e tilbu fra a ministrationssrmaerne 4B oa DEAS Plus. DEAS
Plus kan levere hva foreninaen har behov for oa til en prisr er blot liaaer 5000kr over
et ao ken te bu aet. BL anbefale e at vælae DEAS Plus som a ministrator for
arun ejerforeninaenr hvilket blev enstemmiat ve taaet. BL taaer kontakt til DEAS Plus
for u arbej else af en elia afale.
6. Fælleshusrealer oa rif
a. KS har arranaeret service p fyr oa ventilation u ført af Br r. Fualsana VVS. Tilbu p
fremti ia serviceafale for fyr oa ventilationr er in hentet fra Br r. Fualsana VVS oa
skrifliat tilbu afventes.
b. Det forventes at strømforbrua vil blive re uceret som følae af rensnina af ventilationr
hvilket vil blive un ersøat frema reOet.
c. Eksisteren e træaulv er aenerelt svært at aøre or enliat rent. Forslaa om at un ersøae
en ny aulvløsnina blev stillet. LUN vil taae kontakt til aulvman r oa in hente oplysninaer
om alternative løsninaer som feks. Linoleum.
. BN oa TL vil lave et u kast til skrivelser som kan run sen es til arun ejerforeninaens
me lemmerr me information om æn re e betinaelser for leje af fælleshuset jvf referat
fra 3. oktober 2017.
e. C følaer op me fælleshusu valaet ana. fremsen else af op ateret
ve liaehol elsesliste Kb e kort- oa lanasiatet, me estimere e beløb.
7. Status fra ne saOe u vala.
a. LUN be er NSJ om fast opsætnina K1. november, oa ne taanina K1. april, af
bamselinepla er jvf tilbu r oa f r u aifen in ført i eksisteren e serviceafale.
b. LUN følaer op me NSJ ana muliahe for okumentation af u ført arbej e.
c. Der har været fere episo err hvor cykler me høj fart oa u en at orientere siar er kørt
u p SkyOestræ e fra stienr er forbin er Snarrestræ e oa SkyOestræ e. Det er blevet
vur eretr at et u aør en risikor som arun ejerforeninaen bør minimere. Der er
in hentet tilbu p opsætnina af stibom oa sten for at re ucerer risikoen for ulykkerr oa
et blev enstemmiat ve taaet at iaanasæOe eOe arbej e hurtiast muliat. LUN vil taae
kontakt til NSJ for u førelse af arbej et.
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. KK forfaOer nyhe smail me aenerel information til arun ejerne oa sen er til
kommenterina in en jul.
8. Etablerina af rshjul.
a. U sky es til næste mø e. BL kommer me plan oa atoer for forretninasaana til næste
mø e.
9. Forespørasel fra me lemmerne.
a. Det blev enstemmiat ve taaet at arun ejerforeninaen in køber hjertestarter jvf tilbu
in hentet af KKr oa opsæOer enne p y ersi en af fælleshuset.
10. An et.
a. Næste mø e bliver i januar 2018. Dato er ikke fastsat.

Forman
Kristian Kjæraaar

Næstforman
Lars Ulbran t Nielsen

Kasserer
Brian Lønroth

Bestyrelsesme lem
Tue Næsby Lun smark

Bestyrelsesme lem
Thejs Jansen

Bestyrelsesme lem
Kim Broman

Bestyrelsesme lem
Christian Oesen
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