Bestyrelsesmøde Nørresøhave
D. 27. maj 2021 hos Mogens Bjørnlund.
Deltagere: Michael Øhrstrøm, Peder Hald, Heidi Kristensen, Henrik Bech Sørensen Mogens Bjørnlund
(associeret medlem).
Afbud: Ole Højberg.

Referat.
1. Siden sidst - bom (michael), P-Zone (Henrik) - Ladestandere - (michael) – andet
Bom ved torvet: Michael orienterer om at løsningen bliver en pæl i midten af stien, som kan tages
op så biler kan passere.
P-zone: Henrik har talt sammen med Thorkild og ansøger om at ophæve P-zone og komme tilbage
til den tidligere ordning. – Henrik orienterer ligeledes grundejerforeningen Gårdhavehusene og
planlægger tilpasning af skiltningen.
Ladestandere: Michael undersøger mulighederne for leverancen af elektricitet til Fennebakken.
2. Henvendelse fra et par grundejere vedr. kattelort i sandkasserne - et forslag om, at vi tager det op
som et punkt under evt. på generalforsamlingen - om katteejere kan opfordres til at tage de samme
hensyn som hundeejere vedr. dyrenes efterladenskaber - hvad gør vi ved det?
Katte går deres egne veje og det bliver svært at styre. Måske kan vi appellere til katteejerne, om at
rive sandkasserne. Vi aftaler at tage det med til generalforsamlingen.
3. Arbejdseftermiddag - søndag d.13.6. - 15-18. Hvad skal vi have lavet? og hvordan organiserer vi
det? – etablering af pæl ved torvet, maling af legeplads og general ukrudt og beskæring af buske
mm.
Heidi spørger om der også er planlagt arbejdsdag i Fennehuset, da der nu efter en længere
lukkeperiode åbnes op for festlige arrangementer og udenom arealet kunne godt trænge til en
kærlig hånd. – Der er for nuværende ikke planlagt arbejdsdag.
4. Nyt bestyrelsesmedlem - forslag i stedet for Heidi, hvem skal vi spørge.
Der er flere kandidater Michael spørger de respektive.
5. Forslag om næste bestyrelsesmøde - 9.-10.-11-8- - ca. 3 uger før Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afholdes d. 2. september kl 19 i Fennehuset.
6. Økonomi – status.
Det går planmæssigt.
7. Evt.
Næste møde er d. 10. august hos Heidi.

