Bestyrelsesmøde Nørresøhave
Tirsdag d. 30. april 2019 hos Henrik
Deltagere: Ole Højberg, Henrik Bech Sørensen, Michael Øhrstrøm, Peder Hald (nyvalgt), Mogens Bjørnlund
(associeret medlem) og Heidi Kristensen.

1. Efter generalforsamlingen – evaluering: god tilslutning, god stemning, engagement og fint med et
lille indslag fra start.
2. Konstituering. Næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesrepræsentant i Fælleshusudvalget altså 4 poster til besættelse mellem Heidi, Ole, Henrik og Peder. Formanden - Michael - blev valgt
på mødet og Mogens er med til bestyrelsesmøderne, med hovedformål at vedligeholde vores
hjemmeside: www.nordhave.dk
Bestyrelsen konstitueres således: Heidi sekretær, Ole kasserer og Henrik repræsentant
Fælleshusudvalget og Peder næstformand.
3. Økonomi. Træprojektet (fældning, stubfræsning og plantning at to ny træer ved andensidste
stikvej) afsluttes økonomisk. Økonomien i øvrigt følger budgettet og indbetalingerne af kontingent.
4. Fælleshuset - der var arbejdsdag d.25.4, flot fremmøde fra begge grundejerforeninger.
Status på møbler/lydisoleringsarbejdet forslaget er næsten klar til præsentation. Demo med bord
og tre stole bliver sat op i fælleshuset.
5. Fælleshuset - aktiviteter - hvilke initiativer skal bestyrelsen tage. – De er taget kontakt til
biblioteket ift en bogaften i efteråret.
6. Fælles arbejdsdag - bl.a. med renovering/vedligehold af legepladserne. D. 26. maj. Det besluttes at
tårnet på den lille legeplads, nedtages og at der skal et nyt til, kanterne males. ( denne beslutning
er dog udskudt, da de bærende pæle ikke fejler noget og vi i stedet renovere det eksisterende.)
På den anden legeplads er der lidt vedligehold, maling og et par brædder, der skal skiftes, Ole
koordinere dette.
Så er der striber på parkeringsplads, græskanter mm..
Ole køber brædder, Michael køber maling, Henrik stiller trailer til rådighed og Heidi, Henrik og
Peder koordinerer arbejdet vedr. den lille legeplads.
Mødested ved den lille legeplads øst mellem nr. 205 og nr. 217
7. Containerdatoer – datoerne er meldt ud samme uger som sidste år.
8. Evt.
9. Næste møde afholdes d. 4. september 2019 kl. 20 hos Peder.

