
Grundejerforeningen Østergårdsparken 

 

Referat af møde den 7. januar 2019 

 

Dagsorden: 
 

1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Referatet fra møde den 21. juni og 18. august 2018 godkendes. 

 
2) Kort gennemgang af hvad der er sket siden sidste møde. 
Regnvandsbrønd på Havrevej ud for nr. 8 er gået i stykker og er blevet lavet. Prisen var lavere end 
de seneste gange. 
 
Der blev lavet en ansøgning om hjertestarter, hvor Jesper Frederiksen lavede ansøgningen. Vi fik 
afslag igen, da der er en hjertestarter lige op af grundejerforeningen. 
 
Det besluttes derfor at punktet tages med på generalforsamlingen igen, da det er en stor investering 
og der er en hjertestarter tæt på. 
 
Der er skudt et fiberkabel ind i grundejerforeningen i september. Dette er sket næsten uden 
bemærkninger. 
 
Snerydning: Det har været et billigt år. Der er kun blevet saltet 2 gange i året. 
 
3) Kasserer, status over situationen. 
 
Lene har besluttet at hun vil stoppe som kasserer. 
 
Der skal som følge heraf findes en ny kasserer. Der er blevet kontaktet 7 forskellige, men der er ikke 
nogen der vil overtage posten.  
 
Som følge heraf besluttes det at undersøge hvad det vil koste at få en ekstern bogholder til bogføring 
og PBS opkrævning. 
 
Hvis ikke der er nogen der melder sig på generalforsamlingen, vil bestyrelsens oplæg således være 
at vi betaler os fra det. 
 
4) Dato for generalforsamling 2019. 
Generalforsamlingen er fastlagt til den 11. marts 2019.  
 
 
5) Gennemgang af foreløbigt regnskab for 2018. 
Regnskabet blev gennemgået og det ser rigtig flot ud. Der har været besparelser på alle poster i året. 
 
 
6) Budget 2019. 
Budgettet blev udarbejdet med udgangspunkt i budgettet for 2018 med henblik på at skabe et 
overskud på niveau med de seneste år med henblik på den fremtidige investering i belægning 
 
 
 



 
7) Bestyrelsens evt. forslag til generalforsamling. 
 
Hjertestarter 
Bestyrelsen fik afslag igen da der hænger en hjertestarter hos H.J. Enginering på Østergårdsvej 23. 
Det er som følge heraf bestyrelsens indstilling, at vi ikke fortsætter, da den er nemt tilgængelig på den 
pågældende adresse. 
 
 
 
8) Evt. 
 

Der forelå ingen punkter. 


