
Bestyrelsesmøde Nørresøhave  
Tirsdag d. 29.september 2020 hos Heidi. 
 
Deltagere: Ole Højberg, Henrik Bech Sørensen, Michael Øhrstrøm, Peder Hald, Heidi Kristensen. 
 Afbud: Mogens Bjørnlund (associeret medlem).  
 
Dagsordenen: 
 

1. Konstituering, formand Michael, næstformand, Peder næstformand, Ole kasserer, Henrik 
Fennehuset, Heidi Sekretær. 

2. Eftergæring på Generalforsamlingen, talstærkt fremmøde, gode drøftelser og engagement fra 
deltagerne. Der har været en bemærkning ift. rækkefølgen i dagsordenen; om drøftelserne burde 
komme før valg til af bestyrelsen. Dagsordenen beskrevet i vedtægterne er fulgt. 
 
 -  hvordan vi kommer videre med P-zonen,  
Henrik tager kontakt til Thorkild og udarbejder et forslag til at vores ønsker ift. parkering  j.f. 
generalforsamlingen:

 
 
Ladestandere til biler: Steen Gormsen og Søren Berthelsen har udvist interesse  heri og indgår i et 
udvalg for at undersøge mulighederne for at etablere ladestandere. Michael tage kontakt. 
 
Der har været en henvendelse ift. Pæl udfor nr.221 og 231 m.h.p . at reducere farten op mod 
torvet, Michael tager kontakt til beboerne i området. 
 
Håndtering af information. Det blev på generalforsamlingen vedtaget, at vi kan kommunikere via 
mail og derfor ikke behøver at gå rundt med sedler i postkasserne. Det er dog stadig muligt at få en 
seddel i postkassen, hvis det ønskes. 
 
Yousee. Tv løsning Svend Lindholm  og René Bjerregrav har etableret et udvalg  hhp at finde 
konkrete alternativer til nuværende tv-løsning. 
 
Økonomi – Økonomien forløber planmæssig- Der er dog stadig ca. 10 som ikke har betalt 
kontingent. Ole sender reminder ud. En forklaring kunne være, at det nu er første gang, vi sender 
opkrævning ud pr. mail. 
 

3. Tour de Fennebakken. Under hensyntagen til Corona-omstændighederne planlægger vi Tour de 
Fennebakken. Søren og Pernille har stafetten og vil blive informeret herom. 

4. Aktiviteter: forslag om spiritus-smagen til aktivitetsudvalget. Det tages til efterretning, Heidi går 
videre med det.  

5. Næste møde: d. 25. november hos Peder. 
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