
Grundejerforeningen Østergårdsparken 

 

Referat af møde den 25. februar 2019 

 

Dagsorden: 
 

1) Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 
Referatet er godkendt uden bemærkninger 

 
2) Kort orientering om hvad der er sket siden sidst. 
 

Karen Lindemann er blevet kontaktet i forhold til om hun har kendskab til hvornår der skal ske 
kloakseparering – hun havde ikke yderligere info end det vi allerede vidste i forvejen. 

 
Der er et par af kommunens kloaker på vendepladserne der snart skal ordnes. 
 
Gartneren er blevet sat i gang med at se på budskadset rundt om legepladsen igen så den vilde 

brombær ikke vokser ud over det hele. Han har lovet at kigge på det ved lejlighed. 
 
3) Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen. Hjertestarter droppes, 
festudvalg penge, har vi mere? 

- Vi indstiller til generalforsamlingen, at investeringen i hjertestarter annulleres, idet der er en 
hjertestarter meget tæt på grundejerforeningen, lige ved siden af jørns busser. 

- Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen via budgettet, at der afsættes et fast beløb til 
festudvalget som de frit kan disponere over til arrangementer i foreningen, som f.eks. sommerfest, 
fastelavn m.v. 

o Beløbet er et maks beløb som festudvalget kan disponere over til alle årets samlede 
arrangementer.  

- Det foreslås at bestyrelsen kan pålægge et gebyr på 50 kr på kontingentopkrævningen hvis ikke 
medlemmerne tilmelder sig pbs.  

- Det foreslås af bestyrelsen at bogføringen af foreningens regnskab samt kontingentopkrævning 
udliciteres til en ekstern part, således kasserens rolle fremadrettet bliver kontakt til den eksterne 
bogholder, betaling af regninger samt opstilling af regnskab og indhentelse af godkendelse af 
regnskab fra revisorerne. 

o Forslaget stilles som følge af, at vi har konstateret at det er meget svært at finde en ny 
kasserer og at dette fremadrettet vil lette kasserens rolle i foreningen. Vi har pt. fået en pris 
fra Freelancebogholderen i Harlev som har tilbudt en pris for ydelsen på 400 kr. i timen.  
 

4) Kasserer.  
Valget af kasserer er afhængigt at af bestyrelsens forslag til generalforsamlingen omkring kassererrollen 

godkendes. 
 
5) Bestyrelsens beretning. 

Beretningen fremsendes til godkendelse inden generalforsamlingen. 
Nye punkter er sommerfest, ros til brugerne er petanquebanen, vedligeholdelse af legepladsen der 

er behov for fælles indsats fra brugerne. Status på vendepladserne. 
 

 
6) Evt. 
 
Der er en forespørgsel om at få lov til at kontakte Waoo omkring vores priser og hastigheder. Dette gav 
bestyrelsen tilladelse til. 

 


