Bestyrelsesmøde Nørresøhave d. 5. november 2018
Referat.
Tilstedeværende: Michael Øhrstrøm, Peter Jakobsen, Henrik Bech Sørensen, Ole Højberg, Mogens
Bjørnlund og Heidi Kristensen (referent)
1. Hjemmesiden. Mogens Bjørnholt overtager administratorposten på hjemmeside. Hjemmesiden er
informativ hjemmeside som indeholder vedtægter, information, referater af møder o lign. Det er
også muliget at henvende sig via hjemmesiden, mailen går til Michael. Facebook fungerer allerede
nu interaktiv med 30 medlemmer.
2. Træfældning - orientering om initiativer og status siden sidste møde. Camilla Nr.?? har henvendt
sig, da træerne skygger for haven og store grene falder ned. Det koster 5000 kr. plus moms at får
træerne beskåret og 7000 kr. plus moms at fælde træerne. Træerne bliver fældet som fremgår af
drøftelse fra sidste bestyrelsesmøde - Michael og Peter er i dialog de grundejere som grænser op til
området.
3. Affaldsspandene - der er taget initiativer fra grundejer ift at placeret spandene i henhold til
deklarationen for området. Langt de fleste steder har man fundet en god løsning og der er blevet
opfordret til at alle finder en løsning. Bestyrelsen foretager sig ikke yderligere før
generalforsamlingen
4. Fælleshusudvalget - der har været møde i udvalget siden sidste bestyrelsesmøde?
Der foreligger et referat fra dette møde. Henrik referer kort at der forventes et lille overskud for
2018. Der blev diskuteret lyd versus møbler og i den forbindelse vil Henrik og Peter undersøgepriser
på akustik, så der kan handles herpå.
Der arbejdes på at finde en bookingløsning via Facebook til Fennehuset, da det umiddelbart er en
let og gratisløsning.
5. Øvrige initiativer i fælleshuset - Aktivitetsudvalget: Der har netop været Bogcafè, hvor to personer
far biblioteket var at fortælle og give inspiration til læsning - ca. 30 personer deltog.
Aktivitetsudvalget har planer om et arrangement igen i foråret – initiativer fra Grundejerne i øvrigt
er velkommen eks julestue o.lign. Der er fællesspisning igen på søndag.
6. Dato for Tour de Fennebakken. Datoen ligger nu fast, det bliver d. 12. januar, indbydelserne er delt
ud - Vibeke, Wilbert, Line og Peter er arrangører.
7. Økonomi - status.
Regnskabet følger budgettet. Der mangler dog pt. to indbetalinger af kontingent. Ole får oprettet
adgang til elektronisk post.
8. Evt. Lamper i området drøftes, der er dårligt lys, mørke pletter og nogle blænder. Peter og Michael
tager kontakt til Thorkild.
Næste møde d. 16. januar 2019

