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Referat fra bestyrelsesmøde for OF Harrestrup d. 6. juli 2016 kl. 18.30
Deltagere
Torben Lohfert
Marianne Ringborg
Jan Lindhardt
Kenneth Svendsgaard
Nino Chieo
Nicklas Zein Mohr
Karina Jensen
Jørgen Christensen
Kenneth Krabat
Anette Riis Poulsen
Martin

Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Fravær
Deltog
Deltog

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Referat fra sidste møde
Nyt fra formanden
Indkomne og igangværende sager
Områderne
Havepatruljen
Festudvalg
Økonomi
Nyt fra sekretær og redaktør
Øvrige medlems- og personsager
Eventuelt

Referat
Ad. 1: Referat fra sidste møde
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 8. juni 2016 er godkendt.
Ad. 2: Nyt fra formanden
Torben:
 Der har været HB møde. Vi gennemgik diverse punkter fra HB mødet. Hovedbestyrelsen består af en
formand for hver forening.
 Nye vedtægter. 8 punkter er sendt ud i lokalområdet. Der er modtaget forslag fra et
bestyrelsesmedlem. Torben iværksætter et spørgeskema til medlemmer i OF Harrestrup (online) eller
medlemmer kan komme i klubhuset og hente et skema. Det vil være tilgængeligt ca. 3 uger fra
udsendelsen.
 Sankt Hans. Nogen syntes det var lidt ”tamt” arrangement. Kan vi gøre noget anderledes. Bestyrelsen vil
prøve at arbejde på en løsning. Kan vi finde flere frivillige? Hvordan? Budget? Vi går i tænkeboks.



Dialog omkring Facebook. Hvor meget skal bestyrelsen argere derinde? Karina tager kontakt til Regitze
og beder Regitze redigere reglerne, at bestyrelsen ikke kommentere på oplæg.



Loppemarked. Tak til Kim og Kate. Super arrangement. Skal vi evt. flytte det til august? Skal vi reklamere
mere?



Udlejning af festhus (Valhalla). Martin bliver ny festudlejning bestyrere. Om torsdagen kan man hente
nøgler. Man kan booke hos service@ofharrestrup.dk

Ad. 3: Sager
Indkomne sager

Bestyrelsens behandling

Rævefælder

En enkelt ræv er gået i og er sat fri.

Oprensning af sø. Kommunen har tilladt at vi gerne må
oprense søen, men vi må ikke sætte fisk ud, idet vi har
fredet frøer.

Martin og Torben undersøger mulighed for
at rense søerne op.

Campingvogn på G-vej er væk

Torben har været i kontakt med Politiet om
hvordan vi får fjernet disse store
campingvogne mv. Vi ringer til Politiet og de
afhenter.

Camplet fra E-vej til C-vej er nu væk.

G-71 vil gerne have lagt nogle fliser fra parcel til
parkeringsplads.

Martin har fået tilbud på 19.000 kr. for 100
kvm. Kan få det samme i Stark til 10.000 kr.
Martin bestiller fliser.
Nicklas kender en brolægger og sørger for
kontakt til Martin. Det omhandler ca. 60
kvm her og nu. Karina sender brev til G-71 –
projekt godkendt.

Internet TDC.

Intet nyt endnu.

J-19 mangler stadig at klippe hæk.

Karina sender brev.

Igangværende sager

Bestyrelsens behandling

Internet

Spørgeskema er sendt ud elektronisk

Ad. 4: Områderne
Aktiviteter i områder og bygninger

1
2
3

Aktivitet
Maling af køkken i Valhalla og nye
ovne.
Renovering af facade i festsal mod
søen
Renovering af beklædning på bagsiden
af Valhalla

Bemærkninger

Medtages i 2016
budgettet
Medtages i 2017
budgettet

Status
Udskydes til slut
2016
Tilbud modtaget.
Afventer flere tilbud.
Indhenter tilbud.

Estimat

Kr. 175.000

4

5

7
8
9
10

11

12

13

14

15
16

17

Nyt tag på festsal. Tagpap med 6 stk.
Ovenlys inkl. Renovering af
elinstallation
Ny cykelparkering ved Odins Allé

Kendte dræn skal indtegnes på
oversigtskort
Kommunen indkaldes til møde ang.
Vores dræn
Gennemspuling af resterende dræn /
udskiftning af dræn
Grus på vejen til pumpebrønd 2 ved
Huginsvej

Der skal renoveres dræn lang Odins
Allé på venstre side, idet de
nuværende dræn er faldet sammen
Der etableres sten for enden af
brandveje for at hindre gennemkørsel
via brandveje ud på fællesarealerne.
Ændret til at være en lukning mod
grønne områder med pullerter lifg
dem der er opstillet til brandvejene.

Medtages i 2017
budgettet

Indhenter tilbud.

Medtages i 2016
budgettet

(Tilbud modtaget
68.000 kr. – skal op
på generalforsamlingen). Flere
muligheder
undersøges.
Arbejdet er
godkendt af
bestyrelsen.
Gennemført.

Torben

Når tegninger over
dræn foreligger
Indarbejdes i budget Kr. 25.000
2016
Mere omfattende
Kr. 50.000
end forudset.
Nødvendig
reparation for at
kunne kom frem til
brønden.
Opprioriteres og
indarbejdes i budget
2016. GENNEMFØRT.
Udføres i 2016

Torben
Er godkendt på
mødet d. 22/6
Martin

Torben

Godkendt på
mødet d. 5/1
Ændret på
mødet d. 6/2

Græsslåmaskine. Det viser sig at
Godkendt på bestyrelforeningens to græsslåmaskiner ikke
sesmøde den 18/5-16.
er i god stand. Den ene er helt færdig
og den anden i dårlig stand. Da
foreningen ikke har til ny maskine på
budgettet, lejer foreningen en
maskine indtil ny kan godkendes i
2017 budgettet.
Ansøgning af kopimaskine: undersøger
pris og udbud.

Den er i gang.
Vejrep. og/eller et
andet medlem, kan
have nøgle samt
afhentning hos
Martin om tordagen
(efter aftale). Martin
har ansvaret.
Aftale indgås.
GENNEMFØRT.

GENNEMFØRT.

Wi-Fi på kontoret: Undersøges da
hastigheden er uacceptabelt langsom.
Idunvej 8 vedr. dræn. Stien ligger
under vand. Prisen er 6.000-8.000 kr.

Godkendt på bestyrels- Udføres i 2016
esmøde den 6/6-2016

Danvej 2-4-6. Stien er dårlig og et

Godkendt på bestyrels- Der indhentes tilbud.

medlem kører med rollator. Der
lægges ekstra sten.

esmøde den 6/6-2016
Martin og Torben

18

Emblavej 2. Hans rabat bliver ødelagt.

Der tages en snak med
E-2.
Torben går derned 11/6

19

Emblavej, sidste parkeringsplads
ønsker asfalt da den er meget ujævn.

Undersøges

Undersøges

21

Broen til Kildegården er ikke bred nok.
Kan der gøres noget.
Hegn Nino

22

Hjertestarter

Gennemlæse til næste
bestyrelsesmøde

Afventer og aftaler
processen på næste
bestyrelsesmøde.

Ca. 20.000 kr.

Vedtaget. Torben
bestiller.

Ad. 5 Havepatruljen
Havepatruljen blev gennemført d. 25. juni og der blev uddelt ca. 100 sedler, heraf ca. 77 omkring hække.
Bestyrelsen evaluerede:
Det var ikke OK at bestyrelseslokalet blev lukket i åbningstiden (20 minutter i 12.00). Dette sker ikke fremover.
Der skal fremover være en fælles afstemning af hvordan reglerne håndhæves.
Henstillingen bør fremover afleveres på adressen, dels for at få en dialog med medlemmet og dels fordi mange
ikke tømmer deres postkasser.
Der laves en opfølgning på de noterede parceller d. 9. og 13. juli. Er der stadig problemer, sender der et brev til
medlemmet.
Opfølgningshold:
Marianne / Torben = G, H og I vej
Jan / Nicklas = D, ½ E, F, J vej
Jørgen / Kenneth = A, B, C og ½ E vej

Ad. 6: Festudvalg
Ingenting
Ad. 7: Økonomi
Gennemgang af 1 + 2 kvartal. Ingen indsigelser.
Er stadig i dialog omkring bankskifte fra Nordea til Arbejdernes Landsbank.
Anette: Ønsker i stadig at jeg skal overtage på vandregnskabet, hvilket bestyrelsen har bekræftet jf. belsutning
på generalforsamlingen. Anette vil gerne have styr på hold mv. og kontakter Marianne.. Nino opretter en
mailkonto der hedder: vand@ofharrestrup.dk
Torben vender tilbage til Anette vedr. info om hjertestarter.
Ad. 8: Nyt fra redaktør, sekretær og IT-ansvarlige
Redaktør: Reklameskabe sættes op til 2.000 kr. fra 2017.
Mangler materiale fra Nino og laver bladet færdigt hurtigst muligt. Forhåbentligt sidst juli 2016. Anette vil gerne
have adgang til serveren.
IT: Serveren er personspecifik. Derinde har vi mapper. De mapper har begrænset adgang alt efter hvilken ”post”
man har. Torben og Nino kigger på IT og finder løsning.
IT har brugt penge. Der er købt ind til byggesager, skærm m.v.
Torben: Hjemmesiden har fået en drejebog vedr. tingbogen.dk
Sekretær: Ingenting
Ad. 9: Øvrige medlems- og personsager (dette punkt udgår i det officielle version af referatet)
G-43 har adresse herude. Hovedkontoret er på sagen.

2 medlemmer har fået rykkere og desværre klar til eksklusion.
C41+C43 mæglingsmøde. Der er lavet en mæglingsaftale som kun er underskrevet af en part. John Steffensen
har sendt sagen til sagfører.
E36+E46 ligger i nabostrid. Der er udarbejdet en Naboaftale der skal regulere forholdet.
E-4 skal have en påtale om affald, byggematerialer m.v. Torben kigger på det.
Ad. 10: Eventuelt
Diverse affald i vores køkkenaffalds container. Det går ikke. Der er lavet et opslag på hjemmesiden.
Det overvejes at lave en præmieringsordning (vejfest) for den flotteste vej.
Hajtænder:. Hajtænder ved stikvejen ud til Harrestrupvej fra Jættevej og Odins Alle. Medlem fra Jættevej kan
male hajtænder og prisen er 11 kr. pr. hajtand.
Det undersøges om der også skal være hajtænder fra stikvejene? Karina kontakter politiet.
J-vej – første p-plads, der står en container. Torben kører forbi med et gult skilt.

Kalender
Dato
Bestyrelsesmøder:
Onsdag d. 6. juli kl. 18.00
Onsdag d. 3. august kl.18.00
Onsdag d. 7. september kl.18.00
Onsdag d. 5. oktober kl. 18.00
Onsdag d. 9. november kl. 18.00
Onsdag d. 7. december kl. 18.00
Åbent i bestyrelseslokalet:
Lørdag d. 11. juni 2016 kl. 10-12
Lørdag d. 25. juni 2016 kl. 10-12
Lørdag d. 9. juli 2016 kl. 10-12
Lørdag d. 23. juli 2016 kl. 10-12
Lørdag d. 6. august 2016 kl.10-12
Lørdag d. 20. august 2016 kl. 10-12
Lørdag d. 3. september 2016 kl. 10-12
Lørdag d. 17. september 2016 kl. 10-12
Lørdag d. 8. oktober 2016 kl. 10-12
Lørdag d. 5. november 2016 kl. 10-12
Lørdag d. 3. december 2016 kl. 10-12

Referent Karina Jensen
Mødet sluttede kl. 21.12

