
Grundejerforeningen Østergårdsparken 

 

Referat af møde den 24. juni 2019 

 

Dagsorden: 
 

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

2) Kort orientering om hvad der er sket siden sidste møde. 
Der har været lidt besvær med overdragelse af bank og nets i forhold til adgange og betaling af 
regninger. Når regningerne er lagt til betaling, bliver de annulleret. Der skulle nogenlunde være 
styr på forholdet nu. 
Den nye bogholder har fået adgang til Nets og han har fulgt på på kontingentindbetalingerne. Der 
er 1 debitor der ikke har betalt. Han rykkes 
Det kloakdæksel der var i stykker er blevet repareret. Vi har ikke fået regningen fra Jens Peter 
endnu.  
Skiltet ind til Hvedevej kan ikke ses når man kommer ned af Østergaardsvej. Jens Ole kigger på 
det. 
Som følge af, at honoraret for arbejdet i bestyrelsen ikke er blevet reguleret i mange år, er det 
besluttet at regulere beløbet til telefon og administration fra 600 til 700. 
 

3) Kasserer, administrator rollen. 
Jonas og Steffen skal hjælpe med at få overdraget administratorrollen fra Lene til Morten. 

 
4) Freelancebogholder, Kontingentbetaling. 

I henhold til generalforsamlingsbeslutning blev det besluttet at bestyrelsen må pålægge et gebyr 
på 50kr til de grundejere som ikke er tilmeldt betalingsservice. Bestyrelsen har som følge heraf 
besluttet at dette pålægges på de fremadrettede FIK opkrævninger. Nytilflyttere vil ikke blive 
opkrævet dette, da de skal have mulighed for at tilmelde til betalingsservice.  

 
 
5) Legepladsen 

Besluttet på seneste møde: 
Legepladsudvalget har lavet en oversigt over hvilke tiltag der er behov for samt hvilke ønsker de 
har til yderligere udvikling af legepladsen. 
De enkelte tiltag blev drøftet og der blev besluttet følgende: 
1. EV have og anlæg kontaktes for at få en pris for efterfyldning af sand og afkantning af græs 

til sikkerhedsafstand samt etablering af trappe ved rutchebanen – udvidelse af området med 
faldsand samt kantsikring skal medtages på budgettet til en kommende generalforsamling. 

2. Olie og maling af udstyr igangsættes. Noles kontaktes med henblik på drøftelse af stolpe der 
er ved at revne. 

3. Legehus sættes på budgettet hvis der er ønske om et legehus på legepladsen 
4. Renovering af bordbænkesæt igangsættes – det sæt som pt. står i skuret smides ud og de 2 

øvrige renoveres. 
5. Solsejl til klatrestativet igangsættes 
6. Godkendelse af legeplads igangsættes når øvrige tiltag er gennemført. 
 
Steffen kontakter legepladsudvalget med det besluttede. 

 



6) Evt. 
Der er igen problemer med at græsset som erstattede fortovene ikke bliver klippet. Vi afventer og 
ser om ikke de kommer. 
 
Ellers forelå der ingen punkter. 

 

 
 


