
Andelsboligforeningen A/B Østerhøj

Referat bestyrelsesmøde 9. sept. 2021

Møde i Bestyrelsen i A/B Østerhøj Mødeleder: JR
Referent: THV

Mødedato:
Torsdag den 9. 
september 2021

Mødestart:
Kl. 16.30

Mødested:
Østervej 24 THV

Deltagere:
Jørgen Roed (JR)                     Martin Grooss (MGK)               Ingolf Nielsen (IMN)
Torben Hviid (THV)                Poul H. Petersen (PHP)               
Afbud: Ingolf og Martin.
Bilag: 3 tilbud på at vedligeholde volden.

1. Godkendelse af referat fra mødet den 10. juni
Dagsorden til i dag.
Begge dele godkendt.

2. Økonomi.
Salget af nr 34 er afsluttet.
Der er købt ny hækklipper.
Tagmalingen betales i oktober.
Indeståender: ca 430.000 på alm konto og 545.000 på værdipapirkontoen.

3. Diverse opgaver:

Vandafledning fra carporte/skure:
De berørte har godkendt egenbetalingen. 
Arbejdet starter omkring efterårsferien.

Støjvold:
Udvendig side: den skal “barberes” og holdes pæn.
Indvendig side: Vi ønsker et bud på vedligehold uden at det går ud over 
prydbuskene.
Der er kommet disse tilbud:
Torkild: 42.000,-
Lars: 19.500,-
Shain: 12.000,- Alle + moms

Bestyrelsen vælger tilbuddet fra Lars. 
(Lars Henriksen, Vamdrup Anlæg og Kloak).
Shain kan måske være behjælpelig ved hækklipning.

Arbejdsdag:
Har vi brug for en arbejdsdag?
Skovkanten skal beskæres hele vejen rundt.
Hybenroser foran nr 22 og 24 beskæres til foråret.

Østervej 4 Hjemmeside: CVR:
6000 Kolding www.østerhøj.go2net.dk 32692052
28698287



Andelsboligforeningen A/B Østerhøj

Maling & fugning af vinduer:
”Maler-Hanne” kommer om en måneds tid og kigger på, hvad der trænger.
Der skal fuges vinduer flere steder, JR kontakter et fugefirma.

Tagmaling:
Evaluering af tagmaling:
Nr 24 mangler lidt fugning af tagrygning. PHP kontakter firmaet.

Husorden:
Vores husorden siger:

Den enkelte andelshaver har pligt til at sørge for et ryddeligt og velplejet havetilliggende på begge 
sider af boligen.

Husk at der skal være adgang til diverse brønde (vand – kloak – overfladevand).

Ovenstående blev drøftet, og flg. blev vedtaget:

Bestyrelsen er gerne behjælpelig med at skaffe hjælp, såfremt man ikke selv 
kan overskue opgaven.

4. Mødedatoer 2021: 
Torsdag den 28. oktober ved PHP
Generalforsamling den 26. november kl. 17.00 ved JR
Torsdag den 2. december kl. 17.00 ved JR

5. Punkter til næste møde:
Der er kommet foreslag ang. brug af vores fælles arealer.
Udleveres til bestyrelsen og drøftes på næste møde.

6.  Evt.
 Intet.
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