
Andelsboligforeningen A/B Østerhøj 

6000 Kolding 

Østervej 4 

 

  

Møde i 

              Bestyrelsen i A/B Østerhøj 
Mødeleder: JR 

Referent: MGK 

Mødedato: 

Onsdag den 18. oktober 2017 
Mødestart: 

Kl. 19:00 
Mødested: 

Østervej 28 EFS 

Deltagere: 

Jørgen Roed (JR)                     Ingolf  Nielsen(IMN)       Martin Grooss Korsgaard (MGK) 

Elisabeth F. Sørensen (EFS)    Britta Krogh (BK)           

Karen Trankjær (KT)               Vagn Larsen (VL) 

Bilag: Årsrapport. 

 

Referat 

1. Godkendelse af referatet fra den 6. september og dagsordenen til i dag. 

 

Dagsorden for mødet blev godkendt samt referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet 

 

2. Forslag til referat. 

 

Britta forslog en anden ombygning af referat, så man bedre kunne se hvad der var besluttet, til 

oritering eller drøftelse. Britta vil sende en skitse rundt til bestyrelsen 

 

3. Affaldssortering. 

Vi har fået containere til metal & plast. 

Skal vi starte med container til restaffald straks? 

 

Det blev besluttet at vi skal have container til restaffald hurtigst muligt. 

Affaldsstativerne er beboernes egne så dem må vi beholde, hvis man ikke ønsker at beholde dem er 

A/B Østerhøj behjælpelig med at bortskaffe disse. 

 

4. Nabohjælp. 

Det videre arbejde. 

 

Nabohjælp skilt er bestilt og vil blive sat op ved indkørsel til A/B Østerhøj   

 

5. Økonomi.  

Årsrapport: Gennemgået uden anmærkninger 

Boligydelse: Forbliver uændret 

Elisabeth gennemgik hvad vi har haft af udgifter siden sidste bestyrelsesmøde, uden anmærkninger. 

 

6. Hjemmeside. 

Vagn arbejder videre med opbygning af vores hjemmeside. 

Hvis man er interesserede i at se den, kan man besøge den på: 

 

www.østerhøj.go2net.dk 

 

Jørgen informere omkring billeder til hjemmesiden på vores generalforsamlig d. 18. November 

 

7. Arbejdsopgaver for A/B Østerhøj 

 



Andelsboligforeningen A/B Østerhøj 

6000 Kolding 

Østervej 4 

 

Bestyrelsen besluttede at ved større opgaver/projekter skal det godkendes i bestyrelsen før der sættes 

i gang. 

Jørgen forslog fast time takst hvis man laver noget for foreningen dette diskuteres ved næste 

bestyrelsesmøde 

 

8. Generalforsamling 

 

Valg: 

Jørgen - Ønsker genvalg 

Ingolf - Ønsker genvalg 

Martin - Ønsker genvalg 

 

Dirigent: Torben Hviid 

 

9. Datoer i 2017. 

Bestyrelsesmøde. 

Næste møde 28. November kl 17:00 hos JR Nr. 4 (Konstituering af bestyrelsen) 

 

Andre arrangementer: 

Generalforsamling 17. November 

 

Advent 3. december  

Sted: Østervej 10 (IMN) 

Gløgg & æbleskiver mm.  IMN + BK 

Juletræ/belysning IMN + BK 

 

Jørgen sender invitation ud til begge arrangementer. 

 

 

10. Punkter til næste møde: 

 

- Konstituering 

- Bestyrelsesmøder f. 2018 

 

11. EVT. 


