
Andelsboligforeningen A/B Østerhøj

Referat fra bestyrelsesmøde 4. maj 2021

Møde i
              Bestyrelsen i A/B Østerhøj

Mødeleder: JR
Referent: THV

Mødedato:
4. maj 2021

Mødestart:
Kl. 16.30

Mødested:
IMN nr. 10

Deltagere:
Jørgen Roed (JR)                     Martin Grooss (MGK)                    Ingolf Nielsen (IMN)
Torben Hviid (THV)                Britta Krogh (BKP)          
Afbud: 
Bilag: Beboeroplysninger medsendt som bilag.

1. Godkendelse af referat fra den 7. april 2021
Godkendt med flg. kommentar: Jørgen har ikke hørt forsikringen ang. vores radiatorer.
Efter mødet: Vi kan ikke få vores radiatorer dækket af forsikringen.
Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Økonomi
Intet usædvanligt. Vores investeringskonto er pt. ca 31.000 kr.

3. Vedligeholdelsesplan: 
Tagmaling.
Firmaet har lovet at give besked i lidt bedre tid, når de kommer næste gang.

4. Diverse opgaver:

a. Lidt forskelligt: Hvordan skal vi udvikle borde/bænke området?
Have udvalget er kommet frem til flg.:

1. Borde/bænke området udvides, og der lægges nye fliser
2. Der opsættes læ-vægge af lexanglas rundt om borde/bænke området

Læ-væggen opsættes kun mod vest.
3. Flytning af en brøndring, så området kan udvides

Er allerede flyttet.
Ingolf, Verner og Poul går i gang, når tid og vejr er til det. Man må gerne  
give en hånd med, når de 416 fliser skal lægges.
Ingolf køber plader til de gamle borde/bænkesæt, som vi har stående.

b. Såning af vilde blomsterfrø på skråningen?
Vi starter med at lave et prøve stykke.

c. Fælles haver, er der noget der skal afklares?

d. Fælles arbejdsdag?
Ikke planlagt -  Alle fejer lidt for egen dør.
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Hvis der er snerler i hækken, skal de rives op, så hækken ikke tager
skade. Lige nu er de grønne og nemme at se.

5. Generalforsamling 

Generalforsamling OG sommerfest den 04.06.2021 i KFUM hallens cafeteria.
Der kan vi holde bedre afstand i disse corona-tider.
Invitation og tilmelding sendes ud senere.

6. Mødedatoer 2021
Torsdag den 10.06 ved Jørgen

7. Punkter til næste møde.
Konstituering af bestyrelsen.

8. Evt.
Jørgen finder en ny maler, der kan tjekke vores vinduer - den tidligere kom aldrig.
Det samme med fuger og murværk.
Jørgen bestiller et nyt gadespejl.
Betaling for at vedligeholde vores hjemmeside.
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