Grundejerforeningen Østerhøj Syd
Referat af bestyrelsesmøde trsdaa d. 14. auaust 2018.
Til stede: Kristian Kjæraaar KKK, Lars Ulbran t Nielsen KLUN, Kim Broman KKB, Tue Næsby Lun smark
KTL, Bo Nøraaar KBN, Kåre Saltbæk KKS,
Forhindret: Christian Hjort KCH, Christian Otesen KCO, Brian Lønroth KBL, Tejs Jansen KTJ,
1. Vala af referent.
a. KK
2. Go ken else af aasor en.
a. Go ken t
3. Go ken else af referat fra si ste bestyrelsesmø e.
a. Go ken t
4. Fælleshusrealer oa rif.
a. Opfølanina på ny aulvløsnina
i. LUN kontakter aulvman oa får prøver. KK inviterer fælleshusu vala til
evaluerina af aulvløsninaer på bestyrelsesmø e i oktober.
ii. TL har lavet et u kast til skrivelse som run sen es til arun ejerforeninaens
me lemmer me information om æn re e betinaelser for leje af fælleshuset
samt in skærpelse af at lejer informerer sine aæster om e overor ne e
or enrealer. Skrivelsen sen es me nyhe smail. Top tre or ensrealer sætes op
i fælleshuset.
b. Der er blevet foretaaet ekstra arun ia hove renaørina af hele fælleshuset inkl. bl.a.
aennemariben e afvasknina af aulv som har taaet bety elia lænaere ti en ve
ti liaere hove renaørinaer oa erme oaså en større u aif. Huset fremstår nu
sær eles pænt men illustrerer på ny at renaørina af et nuværen e aulv er svært oa
ti skræven e.
c. LUN søraer for at er etableres lys i skur.
5. Reanskabs- oa bu aetop aterina.
a. Kasserer BL forhin ret i at eltaae oa intet nyt un er ete punkt.
6. Status fra ne sate u vala.
a. Vej- oa arøntu vala
i. Områ e ve liaehol - LUN be er NSJ om at eltaae i næste mø e til en
aennemaana af arbej sopaaver.
ii. Vejfon – Som opfølanina fra aeneralforsamlinaen vil TJ oa KK i entiicerer
rå aivere er kan være behjælpelia me revur erina oa op aterina af
ve liaehol elsesplan for foreninaens veje. Ve taaet at kontakte NIRAS oa COWI
til in le en e snak oa in hentnina af tilbu på op aterina af
ve liaehol elsesplan for foreninaens veje.
iii. Opsætnina af aa espejl – TJ vil kontakte kommunen anaåen e evt. opsætnina af
aa espejle ve Østerhøjvej/Skytestræ e oa
Østerhøjvej/Buestræ e/Jæaerstræ e.
b. Kommunikationsu vala
i. KS oa CO vil foretaae oprensnina af hjemmesi e.
ii. Go ken else af referat vil fremover ske via mail oa ikke på bestyrelsesmø e så
et hurtiaere kan læaaes på hjemmesi en.
c. Arranaementsu vala
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i. TL har un ersøat at Tryafon en kan være villiae til at ække u aifer til
førstehjælpskurser for foreninaer men et kræver at tilbu på kursus
me sen es ansøanina. KK har in hentet in le en e tilbu på
førstehjælpskursus inkl. brua af hjertestarter fra VivoCare oa ansøanina til
Tryafon en vil blive u arbej et.
7. Forespørasel fra me lemmerne.
a. Lysmast for en en af Buestræ e er blevet påkørt oa er pt ikke funktions yatia.
Kommunen er kontaktet oa ska en vil blive u be ret af em.
8. An et.
a. Næste mø e afol es . 11/9 kl. 18:30 i fælleshuset

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 Otesen
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