
Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 20. august 2012 

Til stede var: Holger Bang, Pernille, Denise Møller Jensen og Anne Bech Sørensen. 

 

Første punkt på dagsordenen er administrator kontrakt fra Datea. Bestyrelsen kigger igen kontrakten 

igennem og godkender den alle. Kontrakten underskrives og Holger sørger for afsendelse til Datea. 

Andet punkt på dagsordenen er kontrakten med Dong på belysning i Øresundshøj. Pernille har gang i sagen 

og vil forsøge at få udarbejdet en ordentlig kontrakt, da den nuværende er meget mangelfuld. Eventuel 

justering på pris undersøges også. Afslutning af punktet er blot nødvendigt inden næste generalforsamling. 

Tredje punkt på dagsordenen er Øresundshøjs hjemmeside. Janus fra den gamle bestyrelse vil inden for 

kort tid oplære Anne i opdateringen af denne, så den fremover kan varetages af den nuværende bestyrelse. 

Fjerde punkt er Grundejerforeningens forsikring. Denise har hentet nyt tilbud fra TopDanmark. Den 

nuværende forsikring er hos IF. Der kunne spares ca. 3000 kr. pr. år, og bestyrelsen var enige om at den nye 

forsikring ikke skulle tegnes lige nu, da den nuværende løber til oktober 2014. 

Femte punkt er opbevaringsproblemerne med diverse ting fra foreningen. Det drejer sig om gamle net til 

sandkasserne, lyskæder, el tromler, fest telte osv. Forslaget fra Denise lød på at leje 2 m2 hos Shurgard i 

Hørsholm til ca. 400 kr. pr. måned. Dette blev med det samme vedtaget og Denise tager herfra opgaven 

videre. 

Sjette punkt var Den lille Skovmand, som passer vores udearealer. Bestyrelsen holdte en gennemgang med 

Skovmanden før bestyrelsesmødet og besluttede i samråd med Skovmanden at han pr. 1. september har 

udbedret alle mangler og generel vedligeholdelse. Derudover fremsender han et nyt kontraktforslag til 

forhandling. 

Næste møde er sat til mandag d. 10. september kl. 20.00 hos Pernille. 

Forslag: 

Denise foreslår at man, når alle de større ting er lukket, lige tager fat i de huse som stadig har hegn stående 

ud på fællesarealerne så græsset ikke kan blive slået ordentligt. Der burde måske også falde en kommentar 

til de huse som har haveaffald i poser stående på fællesarealerne.  

Pernille foreslår evt. at se på hvad en p-lås til p-pladserne koster, så man på den måde er sikret at der ikke 

holder andre på ens plads når man kommer hjem. 

Denise rundsender tilbud på bomme til området ved ”skurbyen”. 


