
Bestyrelsesmøde Nørresøhave  
Mandag d. 24. september 2018 hos Henrik  
 
Deltagere: Ole Højberg, Henrik Bech Sørensen, Michael Øhrstrøm, Peter Jakobsen og Heidi Kristensen. 
 

1. Hjemmeside - snak med Mogens Bjørnlund vedr. Hjemmesiden. Mogens er nu administrator på 
hjemmeside og vil deltage på næste bestyrelsesmøde. Mogens var forhindret i aften. 
 

2. Status på økonomi. År til dato udleveret. Der er tre grundejere, som bliver rykket for kontingent. Vi 
har endnu ikke brugt penge på vedligehold i år. 

 
3. Ønske om foreningens hjælp til beskæring af træer. På fællesarealet mellem husrækkerne 247-

253 og 255-261 ønskes to store ahorntræer beskåret. Bestyrelsen vurderer at træet skal fældes og 
vil afholde udgifter til fældning af træet, opskæring af stamme i mindre stykker og bortskaffelse af 
grene. Beplantning skal grundejerne selv stå for, der gives et tilskud på 1000 kr. til hvert af de to 
nye træer. 

 
4.  Vedligehold af fællesarealer/legepladser (gynge/legeredskab på legepladsen ved Ole og Michael 

trænger til en kærlig hånd, - måske en arbejdsdag, hvor vi kommer over fællesområderne. 
 

Der bliver en arbejdsdag til foråret for hele grundejerforeningen. Ole og Michael udbedrer det, der 
måtte være i stykker på legepladsen. 

 
5. Affaldsspandene (hvor aktive skal bestyrelsen være for at få beboerne til at "gemme" beholderne 

lidt mere nogle steder),  
 

Michael laver et skrift til omdeling med henstilling af, at deklarationen skal efterleves. 
 

6.  Initiativer i fælleshusudvalget. 
 

De ny etablerede gule striber med parkering forbudt på P-pladsen gælder ikke når huset er udlejet. 
De har til hensigt, at der i hverdagen ikke parkeres bag parkeringsbåsene. 
 
Der er møde i udvalget d. 25. oktober.  
 
Der er kommet i gang i fællesspisning igen. Der var 36 deltagere på sidste arrangement og planlagt 
arrangører til næste.  
Der er møde i aktivitetsudvalget næste mandag d. 1.oktober. 

 
7. Dato for Tour de Fennebakken.  

Vilbert og Vibeke – Peter og Line er arrangør og kommer med en dato snarest 
 

8. Evt.  

• Træerne ved fælleshuset er blevet store og der trænger til udtynding.  

• Michael er blevet kontaktet af initiativgruppen for Granada ift opbakning at initiativer i 
området bl.a. toilethus.   

 
Næste møde afholdes d. 5.november 2018 hos Peter. 
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