
Bestyrelsesmøde Nørresøhave d. 16. januar 2019 
Hos Michael nr. 277. 

Referat. 
Tilstedeværende: Michael Øhrstrøm, Peter Jakobsen, Henrik Bech Sørensen, Ole Højberg, Mogens 
Bjørnlund og Heidi Kristensen (referent) 
Vi mødes jo på onsdag hos mig kl. 20, og jeg har følgende til dagsordenen. I er som sædvanlig velkommen 
til at supplere. 
 
1. Siden sidst - hvor er der taget initiativer? Er der noget vi skal have samlet op på: 

Hjemmeside Mogens Bjørnlund er i gang, men der er lidt start vanskeligheder.  
Træfældning/plantning: træerne er fældet, men stubfræsning mangler.  
Belysning: der er mange mørke pletter på stierne. Peter og Michael 
Affaldsspandene: der er mange gode løsninger for at kamuflere skraldespandene- Vi henvender os til 
kommunen om hvordan vi skal forholde os ift., deklarationen for området. 

2. Økonomi - Ole fremlægger regnskab å.t.d. 
3. Bestyrelsen – Ny bestyrelse vælges på generalforsamlingen et år ad gangen. Bestyrelsen er villig til 

genopstilling, men er åben overfor nye kandidater. 
4. Tidspunkt for generalforsamling tirsdag d. 9. april kl. 19. Henrik booker fælleshuset. 
5. Fælleshusudvalget. – Meningstilkendegivelse undersøgelse ift. de to store projekter og ønsker for 

forbedring af Fennehuset – 1. akustik 2. nye møbler. Repræsentanter til udvalgsposten til næste 
periode, Henrik spørger Gudmund og René, som har gjort det godt i indeværende periode. 

6. Tour de Fennebakken - næste år. 
Gudmund og Birthe – Susanne og Torben er arrangør af Tour de Fennebakken 2020 – det vil blive 
annonceret i god tid i postkasserne og på Facebook, gruppen: GrundejerforeningenNørresøhave. 

7. Fælles arbejdsdag i området –  planlægges til d. 26. maj 2019. Arbejdsopgaver ex. maling af 
legepladser, petanquebane, grus på stier, beskæring af buske mm.  

8. Aktivitetsudvalget har planlagt et arrangement i fælleshuset i februar sammen med Peter Jakobsen, 
hvor han viser og fortæller om Viborgs gamle bygninger. 

 
Næste bestyrelse d. 19. marts hos Heidi. 
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