
Grundejerforeningen Østergårdsparken 
 

Referat af møde den 24. februar 2020 
 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
a. Referat fra seneste møde godkendes uden bemærkninger. 

 
2. Kort orientering om hvad der er sket siden sidste møde. 

a. Der var brud på vandledning på Hvedevej i dag, Galten Vandværk skiftede uden at der 
var behov for at lukke for vandet. 

b. Der har været en brønd der er blevet udskiftet. 
c. Sommerfesten gik fint. 
d. Skovby Nygaard har henvendt sig, han har sendt et udkast til de overvejelser han har. 

Han vil gerne i dialog med bestyrelsen og det vil vi selvfølgelig gerne. 
e. Der er i øvrigt ikke sket det helt store i foreningen. 

 
3. Regnskab 2019 og budget 2020. 

a. Vi har modtaget et regnskabsudkast fra bogholderen. Der mangler en kreditor, idet 
gartneren har mangler at modtage en betaling, som bogholderen ikke har medtaget, vi 
medtager det selv som en kreditor og beder ham om at afsætte beløbet i regnskabet. 
Der er et overskud i foreningen på 149.479,86. Der er anvendt 22.250 på at reparere en 
brønd. Det foreslås at der henføres 130.000 til belægningskontoen og 20.000 til 
kloakkontoen. Således de frie reserver udgør kr. 190.270, 22. 

b. Der er udarbejdet et budget, hvor vi lægger op til at holde at kontingentet på et 
uændret niveau. Der skal ske efterfyldning af faldsand på legepladsen, hvorfor der 
afsættes 30.000 hertil. Vi skal betale negative renter i bankerne, hvorfor der 
budgetteres med en renteomkostning på 15.000. Der budgetteres på baggrund heraf 
med et overskud på 46.000. 
 

4. Forslag til generalforsamling. 
a. Vi forventer, at der kommer et forslag om at vi tilmelder os som forening til nabohjælp, 

således der kan skiltes med det i området.  
b. Bestyrelsen foreslår at vi igangsætter renoveringen af vores vendepladser. Dette 

skyldes, at vi ikke kan få en tilkendegivelse fra kommunen om hvornår der kommer 
regnvandsseparation og at vi skal betale negative renter i bankerne. Inden 
generalforsamlingen indhentes tilbud fra forskellige aktører så vi har fuldt overblik over 
de økonomiske konsekvenser. 
 

5. Hvem er på valg i år. 
a. Formand og 3 menige medlemmer er på valg i lige år. 

i. Jens Ole – genopstiller 
ii. Jonas – genopstiller 

iii. Anette – genopstiller gerne hvis der ikke er andre der gerne vil ind. 
iv. Steffen – genopstiller ikke.  



b. Bestyrelsen foreslår derfor 1. suppleant Jesper Frederiksen til generalforsamlingen. Jens 
Ole spørger ham om han er interesseret. 
 

6. Trykning og omdeling af indkaldelse. 
a. Jonas trykker indkaldelse og udkast til regnskab og budget. Kira og Patrick (Steffens 

børn) omdeler dem efter trykning. 
 

7. Evt. 
a. Vi finder en dato for et nyt møde inden generalforsamlingen, så vi kan drøfte budget på 

belægningssten. 
 


