Bestyrelsesmøde Nørresøhave
Mandag d. 2. september 2019 hos Peder
Deltagere: Ole Højberg, Henrik Bech Sørensen, Michael Øhrstrøm, Peder Hald, Mogens Bjørnlund
(associeret medlem) og Heidi Kristensen.

1. Siden sidst - kort. Stubfræsning er afsluttet. Arbejdsdag d. 26.maj gik rigtig godt, der er fin
deltagelse. Vi besluttede at renovere legepladsen mod øst i steder for at købe nyt, da den bærende
konstruktion ikke fejler noget. Peder Hald stod i spidsen for dette projekt. Vi mangler at male.
Nr. 265 er solgt Dorthe Bagge til Maria Nørgaard. Nr. 259 Anders Pedersen er solgt til Susanne
Andersen og Bent Jensen.
2. Fælleshuset - Update fra Henrik vedr. møbler, lyd + evt. mere. Der er bestilt nye møbler, borde fra
Red Office a 1899 kr. pr stk. og stole købt fra Inventarland a 268 kr. pr stk. Der er lidt leveringstid på
borde, stolene er leveret. Det er aftalt at den røde farve i huset udfases. Akustikloft er købt og skal
sættes op d.9/9 -23/9, der ligger datoer for arbejdsdage på Facebook, hvor der er mulighed for at
byde ind. Henrik vil skrive en seddel til postkasserne for også, at de, der ikke er på Facebook bliver
orienteret og får mulighed for at melde sig til.
3. Henvendelse til kommunen vedr. skoven - v. Henrik. Træerne ved stamvejen er ved at vokse ud
over vejen. Michael kontakter kommunen for at aftale tiltag i dette område.
4. Stikvejsnummerskilte v. Henrik. Skiltene er slidte, der opfordres til at rengøre dem og det
overvejes, om der skal nye til. Det forslås i øvrigt at der bliver sat skilte op med legende børnhvilket besluttes at drøfte på et senere møde.
5. Økonomi
6. Evt. Tour de Fennebakken er fastsat til den 11. januar. Birthe og Gudmund og Susanne og Torben er
arrangører.
7. Nu dato – Tirsdag d. 12.november hos Ole.

