
Bestyrelsesmøde Nørresøhave d. 19. marts 2019 
 

Referat. 
Tilstedeværende: Michael Øhrstrøm, Henrik Bech Sørensen, Ole Højberg, Mogens Bjørnlund og Heidi 
Kristensen (referent) 
Afbud: Peter Jakobsen 

 
1. Generalforsamling  

Bestyrelsen beslutter, at indlede generalforsamlingen med et oplæg om Bo-trygt - nabohjælp fra 
Trygfonden mm. Oplægget varer 45 min. 
- Det formelle – dirigent forslag Lars Andersen, valg Peter har valgt ikke at genopstille, ideer til 
erstatning af Peter drøftes. Øvrige bestyrelsesmedlemmer ønsker at fortsætte- revisor, Thorkild og 
Vagn bliver spurgt om de ønsker at stille op igen. Fælleshusudvalg Henrik og Gudmund ønsker at 
fortsætte, Henrik undersøger om René vil stille genopstille. 
- Det praktiske - mad -og drikkevarer - Ole og Heidi bestiller og handler- Bestyrelsen mødes kl.  
18.15-18.30, for at gøre klar. Generalforsamlingen starter kl 19. 
- Økonomi – Regnskabet er revideret uden bemærkninger. Ole gennemgår budgettet og 
bestyrelsen bakker op om forslaget om kontingentforhøjelse til 2600 kr. 
- Formandens beretning – Michael har fremsendt udkast til indhold, hvilket justeres og suppleres. 
-Fælleshuset - status vedrørende lyd og møbler. Ud fra afstemningen og et kort fællesmøde sidste 
mandag d. 12. marts, blev det besluttet at går videre med både akustik og møbler. 

2. Stubfræsning - hvordan stiller vi os til færdiggørelsen og ekstraudgift for foreningen på ca. 2000 kr. 
Bestyrelsen bakker op om at projektet bliver gjort færdig og afholder merudgiften på 2000 kr. Peter 
følger op. 

3. Forespørgsel fra en beboer om mulig opsætning af adskillelse i en af carportene. Bestyrelsen har 
forståelse for problemet og opfordre beboerne til at finde en løsning. Der er i deklarationen ikke 
angivet noget om ift dette emne. 

4. Arbejdsdag på fællesområder i grundejerforeningen – D. 26. maj er foreslået, nærmere 
planlægning følger.  

5. Evt. fællescontainer blev sidste år fremskyndet, hvilket også bliver tilfældet i år. Første container 
weekend bliver d. 12.- 14. april, datoerne sendes ud med kontingentopkrævningen som vanlig. 

 
Næste møde d. 30. maj 2019 
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