Grundejerforeningen Østerhøj Syd
Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 7. oktober 2021.
Til stede: Kristian Kjærgaard (KK), Lars Ulbrandt Nielsen (LUN), Bo Nørgaard (BN),
Forhindret: Christian Hjort (CH), Tue Næsby Lundsmark (TL) Kåre Saltbæk (KS), Christian Ottesen (CO),
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. Opfølgning på generalforsamling
a. Referat for generalforsamling samt præsentation er lagt på foreningens hjemmeside
http://www.oesterhoej-syd.dk/index.php/information/generalforsamling
b. KK og CO kigger på yderligere oprydning på hjemmesiden.
c. Midler fra driftskontoen og vejfondskontoen er overført til investringsfonden Danske
Invest Mix Defensiv.
d. KK vil sammen med Paw Mohr følge op på forslag om etablering af nabohjælpsordning i
området.
e. KK vil forsøge at arrangere hjertestrater- og basal førstehjælpskursus for beboerne
inden årets udganng.
5. Status fra nedsatte udvalg.
a. Vej- og grøntudvalg
i. KK har haft kontakt til kommunen omkring generel løsning for reetablering af
plantekummer i hele Østerhøj Syd området, samt mulighederne for hel eller
delvis financiering for dette af kommunen.
ii. Forespørgsel om muliughed for kommunal financiering af plantekummerne er
videresendt til jurist Mick Fürst Steffensener hos Ballerup kommune.
Kommunen har afvist, at indgå i financiering af nye plantekummer på
foreningens område.
6. Fælleshusregler og drift
a. AV udstyr: Der opleves af og til problemer med at projektere præsentationer via
medbragte PC’er på det eksisterende AV system. KK indkøber en ny projektor, for at se
om det kan afhjælpe problemet.
7. Regnskabs- og budgetopdatering.
a. Regnskab for 2020 og budget for 2022 blev godkent på den ordinære generalforsamling
d. 14/9-2021.
8. Andet.
a. Der har været en henvendelse fra nærboks.dk om mulighed for gratis opsætning af
pakkebokse i området. KK vil følge op på dette og vende tilbage med opadatering på
næste besryrelsesmøde.
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