
Bestyrelsesmøde Nørresøhave  
Tirsdag d. 28. januar 2020 hos Michael. 
 
Deltagere: Ole Højberg, Henrik Bech Sørensen, Michael Øhrstrøm, Peder Hald, Heidi Kristensen. 

 Mogens Bjørnlund (associeret medlem).  
 

1. Siden sidst og godkendelse af referat fra d. 12. november 2019. - Referat godkendt. 
2. Økonomi – Ole har sendt regnskabet ud. Vi har brugt lidt mindre på vedligehold og anskaffelser 

end budgetteret. Bestyrelsen indstiller til bibeholde nuværende kontingentsats. 
3. Strøm til elbiler. I forlængelse af sidste bestyrelsesmøde har Peder undersøgt lidt om muligheder 

og priser, hvis der skal etableres standere på P-pladserne. Det vil koste, ift. undersøgte indikationer, 
ca. 9-11.000 kr. for en enkelt stander eller 24-26.000 kr. til en stander med to oplader, opsat og 
etableret med tilstrækkelig strøm. 
Der drøftes om hvorvidt, det er et foreningsanliggende eller en individuel investering. Det kunne 
være et emne til generalforsamling. 

4. Kalender 2020 – Generalforsamling onsdag d. 29. april 2020 bestyrelsesmøde d. 15. april. 
Arbejdsdag d. 7. juni. Container 3-5. april, 19.-21. juni, 28.-30 august, 23.-25. oktober. m.m. 
Generalforsamling, alle er villige til at genopstille. 

5. Fælleshus v. Henrik - Der er investeret 55.614 kr. renovering og efterfølgende indkøbt nyt 
varmeunit til godt 33.000 kr.  Der er kommet en stigning på udlejninger på i alt 5000 kr., hvilket er 
udlejning af værelser. Der er et fald på udlejning af sal. 

6. Aktivitetsudvalg v. Heidi. Der er planlagt fastelavn og foredrag om vandretur på Mont Blanc i 2020. 
Der er forskellige initiativtagere og engagement til fra flere steder, hvilket er rigtig godt. Der 
overvejes at etablere et koordineringsudvalg ift. planlægningen. 
Til Tour de Fennebakken 2020 var der rekorddeltagelse på over 50 deltagere og 7 værtspar. 
Lis og Vagn, Søren og Pernille er arrangør til Tour de Fennebakken 2021, som er planlagt til d. 16. 
januar. 

7. Eventuelt. 
- Opdatering på Tv: Yousee basis indeholder. dr 1 dr 2, tv2, Charlie, dk 4, tv3 plus enkelte svensk 

og tyske kanaler. 
- Der er bliver bestilt et betalingskort til grundejerforeningen. 
- Ved sidste arbejdsdag blev der lagt grus på stien bagved Ole nr. 281, hvilket andre stier også 

kunne trænge til. Dette gælder også Hyrdebakkestien, som er på fællesarealet. Heidi retter 
henvendelse til udvalget. 

 
8. Næste møde d. 15. april hos Henrik. 

. 
Ref. HK 
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