Grundejerforeningen Østerhøj Syd
Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 3. december 2019.
Til stede: Kristian Kjærgaard (KK), Lars Ulbrandt Nielsen (LUN), Kåre Saltbæk (KS), Bo Nørgaard (BN),
Forhindret: Christian Hjort (CH), Tue Næsby Lundsmark (TL), Kim Broman (KB), Christian Ottesen (CO),
Brian Lønroth (BL) Thejs Jansen (TJ)
1. Valg af referent.
a. KK valgt
2. Godkendelse af dagsorden.
a. Godkendt
3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
a. Godkendt
4. Status fra nedsatte udvalg.
a. Vej- og grøntudvalg
i. Tilbud på revneforsegling og brolægning
1. Niras har indhentet 3 tilbud på revneforsegling (ligger i på google drev)
og det blev vedtaget at give opgaven til Vejdoktoren.
ii. Sprøjtning af ukrudt
1. LUN har forespurgt NSJ om alternativ til brug af sprøjtemiddel til
ukrudtsbekæmpelse, men afventer konkret tilbagemelding.
iii. Løsning for affaldskuber ved fælleshus
1. Intet nyt siden sidste møde.
b. Kommunikationsudvalg
i. Ikke nyt. CO følger op med Jesper Quaade angående backup af
hjemmesideindhold.
c. Arrangementsudvalg
i. Udvalget er ved at færdiggøre skrivelse om information af kommende
arrangementer, som tænkes omdelt til beboerne i foreningen.
5. Fælleshusregler og drift.
a. Vedligeholdelse og forslag til indkøb
i. Nye borde
1. Der er indkøbt nye borde til fælleshuset.
ii. Internetløsning
1. KS har undersøgt at router virker og wifi signal er ok. dgangsskilt
iii. Lyset i et af nødudgangs-skiltene er gået ud. LUN kontakter elektriker.
iv. Udendørs overdækning
1. KK og LUN ser på mulige løsninger og pris for overdækning af ’terrasse’
område.
b. Opfølgning på overholdelse af ordensregler og støj fra musik anlæg
i. LUN undersøger muligheden for indkøb af forstærker med lydbegrænsning.
ii. KK følger op med fælleshuset ang opdatering af kontrakt som tidligere aftalt.
Parkeringsreglerne ønskes i den forbindelse indskærpet.
6. Regnskabs- og budgetopdatering.
a. Ny kontakt hos DEAS er Michael Suhr Fabrin.
7. Forespørgsel fra medlemmerne.
a. Forespørgsel på etablering af lys på forbindelsesstierne mellem hhv SnarrestrædeSkyttestræde og Skyttestræde-Måløv parkvej. KK kontakter kommunen angående dette.
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8. Andet.
a. Generalforsamling afholdes d. 21/4 - 2020 kl. 20:00. KK orienterer Deas om dette.
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