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Bestyrelsesmøde d. 14.08.2019 – Grundejerforeningen Øresundshøj 
 
Til stede: Bo Hauge, Lene Hvilsom, Peter Engelsen, Bettina Vendelbo, Michael Andersen og Ena 
Marie Pedersen.  
 
Tid og Sted: Hos Peter Engelsen, Pilehøj 31, d. 14.08.19, kl. 19.00. 
 
Referent: Michael Andersen. 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde 
2. IT mv. 
3. Referat fra Generalforsamling 
4. Faktura/Økonomi 
5. Grønne områder 
6. Kloak vedligehold 
7. Evt. 
8. Næste møde 

 
Ad 1) Referater af bestyrelsesmøder skal fremover gennemlæses af alle inden næste møde hvor 
det godkendes. De to første referater godkendes på mail og ligges derefter på hjemmeside og 
dropbox. 
 
Ad 2) Peter har udsendt koder til alle. Skal også sendes til Ena.  
Der er mulighed for at tilknytte bestyrelsesmailen til ens egen mailkonto, så man for en 
kopi/notifikation af alle mails til bestyrelsen. 
  
Autoreply/mailsignatur skal rettes med ny bestyrelse. Referater fra Generalforsamling og regnskab 
2018 samt budget 2020 skal ligges på hjemmeside. Ligeledes info på hjemmeside som skal 
opdateres, herunder liste over bestyrelsesmedlemmer på hjemmesiden. Bo gør dette. 
 
Ryd op i mailbox. Michael laver mappe med gamle mails vedr. gammel bestyrelse, så vi har styr 
på mails til den nye bestyrelse. Der kan evt. laves et system med ’røde flag’ for at holde styr på 
hvilke mails der er besvaret. 
 
Ad 3) Pernille havde en række kommentarer. Peter har indarbejdet rettelser og sendt til Newsec 
som har rettet. Herefter har Peter godkendt digitalt. Skal ligges på dropbox og hjemmeside. 
 
Ad 4) Faktura fra gartner er godkendt af Peter. Fremover godkender Lene da hun har kontakt med 
Gartner. Derudover skal kasserer også godkende. 
 
Ad 5) Lene:  

- Ukrudt på p-pladser bliver fjernet. Efteråret. 
- Buske der går ud over hegn mod stien bliver klippet. 
- Tre tilbud/overslag: Rododendron der er gået ud. Æblebuske som skal beskæres. 

Bøgehæk ved Slåenhøj. 
Klipning af hæk. Mange har ikke klippet hæk. 
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Ad 6) AL Entreprise vedr. Kloaker. Peter afklarer spørgsmål. Dybe huller skal udfyldes med det 
samme – Peter gør opmærksom på dette hurtigst muligt. 
 
Ad 7) Ansvarlig ved nye ejere – herunder aflevere velkomstfolder: Peter ansvarlig. 
Kan også informere administrator for facebookgruppe om hvem der er fraflyttet, så de kan fjernes 
fra FB gruppe. 
 
Ad 8) onsdag d. 11. september kl. 19.00 hos Bettina, Hyldehøj 10. Dagsorden sendes ud inden 
møde. Forslag skal fx behandles under ”indkomne forslag”.  
 
 
 
 


