Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Nørresøhave torsdag
den 23.9.2021
Tilstede ved mødet: Michael, Ole og Pernille. Afbud fra Henrik og Peder
1. Konstituering - vi skal have besat følgende poster: Næstformand, kasserer, sekretær,
bestyrelsens repræsentant i Fælleshusets bestyrelse - der står ingen steder, at man ikke godt
kan bestride flere poster. Peder har på forhånd sagt, at han er parat til at fortsætte som
næstformand.
2. Eftergæring på generalforsamling - opsamling, hvad og hvordan skal vi arbejde videre med
forskellige sager.
- P-sagen, antennesagen - jeg har vedhæftet Rene´s oplæg fra gen.forsamlingen, skur til
redskaber
3. Økonomi - status på kontingentindbetalingerne
4. Andre arbejdsopgaver/emner vi skal tage op i det kommende halvår (vi forventer vel at
kunne holde ordinær gen.forsamling i slutningen af april 2022. Her må I meget gerne supplere.
5. Evt

Ad 1) Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Formand: Michael Øhrstrøm
Næstformand: Peder Hald
Kasserer: Ole Højbjerg
Repræsentant i Fælleshusudvalget: Henrik Bech Sørensen
Sekretær: Pernille Bertelsen
Ad 2)
P-sagen: Er stadig under behandling ved kommunen. Vi håber på afklaring inden næste møde.
Ladestandere: Man må finde ud af, hvad man vil gøre internt på de respektive p-områder.
Antennesagen: Lars kontaktes ang. at undersøge de juridiske aspekter ift. aflysning af
deklaration om tilslutning- og leveringspligt. Michael kontakter Rene om brugerundersøgelsen,
der blev aftalt på generalforsamlingen.
Skur: Henrik tager kontakt til Per inden næste møde for at aftale de videre skridt.
Ad 4) Intet særligt at bemærke. Status på kontingentindbetalingerne var pr. 23.9 49
indbetalinger
Ad 5) Vi drøftede om andre emner, der skal tages op i det kommende halvår. Pernille nævnte,
at hun og andre beboere har bemærket, at nogle bilister kører stærkt både på stamvejen og

stikvejen taget vejenes beskaffenhed i betragtning. Michael (?) undersøger mulighed for fx 30zone. Vi tænker over, hvordan det ellers kan gribes an.
Ad. 5
Næste møde er 4.11.2021 hos?

