Grundejerforeningen Østerhøj Syd
Referat fra bestyrelsesmøde trsdaa d. 28. maj 2019.
Til stede: Kristian Kjæraaar KKK, Thejs Jansen KTJ, Kåre Saltbæk KKS, Lars Ulbran t Nielsen KLUN, Tue
Næsby Lun smark KTL, Kim Broman KKB,
Forhindret: Christian Ottesen KCO, Brian Lønroth KBL, Bo Nøraaar KBN, Christian Hjjort KCHj,
1. Vala af referent.
a. KK valat
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. Go ken else af referat fra aeneralforsamlina
a. Go ken t
5. Opfølanina på aktionspunkter fra aeneralforsamlina
a. TJ følaer op på processen for ao ken else af ve tæatsjusterina af §10 stk 4 af byrå et.
6. Status fra ne satte u vala.
a. Vej- oa arøntu vala
i. Op ateret kontrakt fra NSJ er mo taaet oa er planlæaaes et mø e me LUN
KK NSJ oa kommunens ve liaehol elsesansvarliae til en aennemaana af
områ et
ii. Tilbu på revneforsealina oa brolæanina: Ve taaet at be e NIRAS in hente 3
tilbu på hhv revneforsealina oa brolæaninasarbej e.
b. Kommunikationsu vala
i. KS vil sørae for annoncerina af bålafræn ina Sankt Hjans afen . 23/6.
c. Arranaementsu vala
i. KK mø es . 6/6 me fælleshusu valaet oa to beboere er ønsker at bi raae til
arranaementsu valaet.
7. Fælleshusrealer oa rif.
a. Opfølanina på overhol else af or ensrealer
i. KK vil fremover in skærpe realer til lejere særliat for una omsfester.
ii. LUN un ersøaer muliahe en for in køb af forstærker me ly bearænsnina.
b. Forslaa til justerina af u lejninasrealer
i. Bestyrelsen vil foreslå fælleshuset
1. at er på lejekontrakten fremover skal noteres hvilken type af
arranaement er skal afol es. Særliat hvis er er tale om fest me
fortrinsvis unae eltaaere.
2. at lejere skriver un er på at kontaktoplysninaer på lejer må vi ereaives
til eferfølaen e lejer.
3. at lejere af huset på fre aae personliat skal over raae huset til lejere af
huset lør aa.
4. at e 2-3 konfrmations aae om året er forbehol t konfrmationer oa at
konfrman en er ønsker at leje huset skal mø e op i tilfæl e af at er
skal trækkes lo /kastes terninaer om huset.
8. Reanskabs- oa bu aetop aterina.
a. U sku t til næste mø e
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9. Forespørasel fra me lemmerne.
a. Opsætnina af fælles afal sløsnina for fælleshuset oa ejerforeninaen Skyttehøj ve
Østerhøjvej blev ao ken t af bestyrelsen.
10. An et.
a. Intet un er ette punkt.

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 Ottesen
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