Bestyrelsesmøde Nørresøhave d. 1. september 2016
Hos Søren Berthelsen.

Tilstede: Michael Øhrstrøm, Søren Berthelsen, Søren Berthelsen, Peter Jakobsen og Heidi
Kristensen.
1. Godkendelse af referat - og tilføjelser til dagsorden. Vi har aftalt, at det godkendte ref. skal på
hjemmesiden.
Referatet fra d.23.maj er godkendt og lægges ud på hjemmesiden af Peter Jakobsen.

2. Opfølgning i forhold til sidste møde - fælleshus, arbejdsdag, Sølvsten, egernkasser
Fennehuset:
Der har været afholdt møde d. 28. juni 2016:

Fredagsklubbens åbning tid er blevet fastlag til d. 16-20 på fredage, hvor huset ikke er udlejet.
Der er blevet udarbejdet en stillingsbeskrivelse for husudlejer. Når den er færdiggjort ønskes den
offentliggjort.
Akustik loft : flere b eboer har givet udtryk for at akustikken i salen er dårlig. Der er i 2014 blevet
indhentet en pris på Troldtex loft på 33.000 kr. fra Kvols byggeservice, dertil kommer el. -

I fht udlejning er tanken at der skal laves en fælleskalender for booking.
Se i øvrigt referat fra Fennehusudvalgsmøde.
Dialogmøde om anvendelse af Fennehuset planlægges til d. 12. oktober. – Søren og Heidi
indkalder.

Arbejdsdag d. 15 september.
Det var en god dag, der mødte ca. 15 deltager op og det blev ordnet lidt rund omkring bl.a.
legeplads og ukrudt. Arbejdsdagen forventes gentaget i 2017.
Egernkasser: der er sendt henvendelse til Viborg Kommune.

Sølvsten: Michael har haft kontakt med Tina Sløvsten og gjort opmærksom på gensidig
kommunikation .
3. Økonomi
Der gøres status.
4. Henvendelse ang hjertestarterstøtte - se mail fra Ole.
Vi vælger ikke at investere i en Hjertestarter. Den nærmeste offentlige hjertestarter findes ved
Houlkærhallen. Flemming Hansen har indkøbt en hjertestarter, som hænger i skuret nr. 231

5. Vedligehold af fællesområder:
Der bliver taget ansvar vedligehold. Enkelte fællesområder mangler i oversigten på hjemmesiden,
hvilket der tages hånd om.
6. Dato for Tour de Fennebakken.
Det bliver planlagt til d. 14. januar 2017 – Tovholdere er Pernille og Søren nr.245 - Lotte og
Michael nr. 277
7. Hvad skal vi formelt gøre i forhold til nye beboere?
Vi aftaler, at vi fra bestyrelse tager kontakt til nye beboere i grundejerforeningen.
8. Evt.

