
 

 

REFERAT 
Bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Nørresøhaven 
01-03-2022 
20.00 – 22.30 

Møde afholdes ved: Henrik 

Deltagere: Pernille, Ole (Mogens) & Henrik, Online: Michael 

20.05 – 20.15 Introduktion 

Teams opstart 
Siden sidst  
 
Fastelavn var en succes og en hyggelig dag  
 

Henrik 

20.15 – 20.25 Punkt 1 

Økonomi Kort status 
 
 

Ole 

20.25 – 20.50 Punkt 2 

Antennesagen   
Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen 
Michaels Forslag – Feedback 
 
Fin mængde besvarelser på 
spørgeskemaundersøgelsen ca. 70%.  
Cirka halvdelen ønsker at fortsætte som hidtil, 
mens den anden halvdel ønsker at arbejde videre 
mod en mere fleksibel løsning. 
Vi ønsker punktet behandlet og til afstemning ved 
generalforsamlingen 
Vi kommer med et oplæg. 

Henrik 

20.50 – 21.05 Punkt 3 

Redskabsskur  
Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen 
Hvordan kommer vi videre? 
 
Der er ikke opbakning til forslaget 
Vi opfordrer til, at de, der ønsker en slags 
værktøjs/haveredskabsfællesskab går sammen og 
får fundet ud af, hvordan man ønsker at gøre.  
Vi tager opfordringen op på GF 

Henrik 



 

 

21.05 – 21.15 Punkt 4 
 

P-Sagen 
Henrik har positivt nyt fra Kommunen 
 
Vi har fået grønt lys fra kommunen til at gå 
tilbage til de gamle p-regler, hvor der ikke var 
parkering forbudt uden for afmærkede båse og 
vendeplads.  
 
 

Henrik 

21.15 – 21.30 Punkt 5 
 

Økonomimøde i Fennehus-udvalget  
 
Overskuddet fra 2021 bruges til at dække 
eventuelle øgede forbrugsudgifter i 2022 
 
Som noget nyt kan man nu leje huset i 24 timer i 
en weekend 

Henrik 

21.30 – 21.40 Punkt 6 
 
Henvendelse til kommunen vedr. beskæring - 
noget er beskåret, skal vi henvende os igen vedr. 
den vestligste del af stamvejen, og stien ved 281 
& 283 
 
Vi afventer før vi evt. henvender os igen 
 
 

Michael 

21.40 – 22.10 Punkt 7 
 
Generalforsamlingen d.7.april 

- Fortsætter I alle i bestyrelsen 
- Det praktiske 
- Regnskab 
- dirigent, referent, revisorer m.m. 
- Det kulinariske og drikkevarerne 

 
Alle ønsker at fortsætte i bestyrelsen 
Michael og Ole kontakter revisorer, dirigent osv. 
Pernille sørger for mad og Ole sørger for 
drikkevarer 
 
Vi ønsker forhåndstilmelding grundet 
madbestilling 

Michael 



 

 

22.10 – 22.15 Punkt 8 
 
Forslag om et nyt møde 

- Dato den 21/3 el. 23/3 
 
Næste møde 23/3 hos Mogens kl 20 

Michael 

22.15 – 22.25 Punkt 9 
 
Eventuelt 
 
 

Alle 

 


