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Referat fra bestyrelsesmøde for OF Harrestrup d. 8. juni 2017 kl. 18.30
Deltagere
Nino Chieo
Jørgen Christensen
Martin Dimon
Morten Jacobsen
Karina Jensen
Kenneth Krabat
Jan Lindhardt
Torben Lohfert
Anette Riis Poulsen
Marianne Ringborg
Nicklas Zein Mohr
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Dagsorden:
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10.

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

Referat
Ad. 1: Referat fra sidste møde
Referatet fra det forrige bestyrelsesmøde den 4. maj 2017 er godkendt uden ændring.
Ad. 2: Nyt fra formanden
Fra møde med Hovedbestyrelsen:
OF gennemgår pt. alle Hovedforeningens forsikringer. Det betyder at OF Harrestrup ligeledes skal have et
forsikring check.
Plan over at opstille hjertestartere i alle afdelinger er droppet, det afgør de enkelte foreninger selv.
Det er godkendt, at OF digitaliserer alle arkiver. Projektet starter snart og alle afdelinger bliver involveret.
Torben Lohfert er projektleder på projektet.
Der afholdes kasserer møde d. 17. juni, OFH er tilmeldt.

Der er indkaldt til redaktørmøde d. 15. juni. Mødet gennemføres trods flere afbud.
Bemærkninger til nye vedtægter: trods frist d. 30. maj er der stadig flere afdelinger der ikke har indsendt. Vi kan
forvente at modtage et sammenskriv omkring 1. august, som kan danne grundlag for næste generalforsamling.
Tanken er at ændringsforslag til vedtægterne fra lokalområderne, vil blive behandlet paragrafvis på kongressen
således, at det altså ikke er et samlet lokalt vedtægtsforslag, der tages til afstemning i sin helhed.
–
Kristoffer er startet hos os som praktikant. Han kommer fra Jobcenteret og kan være her i en måned. Han er
kommet godt fra strart.
_
Der blev foretaget en gennemgang af igangværende FU sager med medlemmer i OFH.

Ad. 3: Sager
Indkomne / igangværende sager

Bestyrelsens behandling

G26: forespørgsel om medejerskab, helårsadresse

Der henvises til Hovedkontoret for afklaring.

G26: Diverse klager over chikane.

Det fremsendte gennemgås og svar
udarbejdes.

C41: Henvendelse omkring de økonomiske forhold
omkring banko og skat af gevinster

Formanden har svaret og sagen afsluttet.

J39: Der klages igen over musik, støjende adfærd samt
henstilling af byggematerialer fra Jættevej 39. Der er
modtaget klage d. 7. 8. 20. 22. 25 og 31 maj samt 5. juni,
i alt 9 klager.

Der sendes en advarsel.

E40: Klage over havepatruljen

Klagen er taget til efterretning og bestyrelsen
beklager.

G17: FU: Forkert angivelse af overdækket terrasse

Der sendes en replik til Hovedforeningen.

J19: FU: Udlejning af hus

Der sendes en replik til Hovedforeningen.

F38: FU: Udlejning af hus

Der sendes en replik til Hovedforeningen.

C18: Fejl i godkendt byggetilladelse

Formanden har svaret og redegjort for
forløbet.

V1: Manglende dræn

Martin kontakter og vurderer omfang.

Ad. 4: Områderne og aktiviteter
Aktiviteter i områder og bygninger

4

5

Aktivitet
Renovering tag på festsal.

Bemærkninger
Ny håndværker søges
stadig

Ny cykelparkering og nye
udhængsskabe ved Odins Allé og nyt

Nino og Nicklas har
lavet tegninger.

Status
Utæthed mellem de
to tage i Valhalla. En
tætning garanterer
ikke et tæt tag.
Inden 1. august

Estimat

Ca 10.000 i
materialer

udhængsskab ved Jættevej

Det er besluttet at der
opsættes lys over
skilte og cykler.

ca. 17.000 i
arbejdsløn
Dertil
fjerning af
det gamle
Ialt ca
34.000

Nino og Nicklas.

17

Danvej 2-4-6 samt G-vej. Stien er
dårlig og et medlem kører med
rollator. Der lægges ekstra sten.

19

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

26

Hajtænder: Hajtænder ved stikvejen
ud til Harrestrupvej fra Jættevej og
Odins Alle.

27

Opsætning af redningskrans på
gammelt klubhus

30

Valhalla, indvendig maling af stolper
spær og taglægter males sort, mat.
Udenfor: vindskeder males røde jf.
den nuværende farve.

33

Oprensning af sø.

35

Godkendt på bestyrel- G-vej er færdig. Der
sesmøde den 6/6-2016 ligger stadig en
bunke sten.
Vi søger brolægger.
Martin bruger
pladevibrator på
revne i vejen efter
nedlagt dræn.
Arbejdet forventet
Der ligger en stor
udført i 2017.
bunkte grus i
Emblavejs ”tarm”.
Martin fjerner og
udbedrer rende ved
asfaltens afslutning.
Det er vedtaget at der Godkendt af politiet.
skal være ”hajtænder” Der skal males 165
fra stikvejene?
”hajtænder” og 414
firkanter.
Afventer vejr og tid.
Martin kan udføre
Godkendt 050117.
arbejdet med
påsvejsning.
Godkendt d. 3/8 16.

Ca. kr.
19.000 incl.
moms

Opsætning i 2017.

Afventer
pris.

Inde afsluttet.
Ude afsluttet.
Endevæg mangler.

Inde kr.
4.400
Ude kr.
4.800

Efterår

Afventer ny
pris

Bistader i OF Harrestrup

Der foreligger et
overslag på ca. 20.000
pr. sø.
Forår 2017

37

Sørgebirke i svinget ved Jættevej

Leveres efterår 17

33.000

39

Trailerparkering, byggetilladelse og
opsigelse af lejeaftale

40

Legeplads

Der indhentes tilbud
på materialer når
byggetilladelse
foreligger.
Bestyrelsen har
gennemgået
tilbuddene og

8 stk. 4-4,50 m
plantes i vandsække
Afventer byggegodkendelse

Byggeansøgning er
indleveret 6. juni.
Forventet

525.000

Jan tjekker
Godkendt på
bestyrelsesmøde
9.12.16.
Maling af endevæggen
(går) August kontaktes
for farvevalg.

Der opsættes 6-8
bistader op ved G og
E vej på marken d.
20. juni.

225.000

godkendt
legepladsudvalget
anbefaling.

behandlingstid i
kommunen er 8
uger.

Der vil være frivilligt
fællesarbejde/bidrag
til projektet ca fra 1/8

Søges færdigbygget
til jubilæumsfesten
26. august.

Ad. 5: Havepatruljen / Arealer
Processen omkring havepatruljen var ikke optimal. Næste runde er d. 12./8.

Ad. 6: Festudvalg
Jubilæumsfesten 26. august
Intet nyt.
Sankt Hans 23. juni
Båltaler ønskes/søges fortsat.
Aktiviteter: Mellem 17.30-22 er en kæmpe hoppeborg blæst op kun til børnene, og der sælges slik, chips, og øl
og vand til billig penge. Pølsevognen er åben fra 18-20, hvor alt koster 10 kr. Frem til bålet tændes 21.15 vil
danselystne voksne kunne gi’ den i Valhalla til god musik.
Hoppeborgen skal pakkes sammen efter arrangementet og placeres i Valhalla. Den afhentes lørdag.
Ad. 7: Økonomi
Halvårsregnskabet fremlægges næste møde.
Ad. 8: Nyt fra redaktør, sekretær og IT-ansvarlige
Redaktør:
Blad #1 2017 er udkommet. Blad #2 går snart i gang. Cirka-udgivelse medio juni.
IT:
OFH er tilmeldt til Gigabit. I mellemtiden tegnes der et Fullrate abonnement. Det nuværende TDC Home Trio
afmeldes.
Sekretær:
Intet
Ad. 9: Øvrige medlems- og personsager (dette punkt udgår i det officielle version af referatet)
Intet
Ad. 10: Eventuelt
Der har været en del klager over rengøring af Valhalla. Rengøringen øges. Karina kontakter rengøringen for
etablering af kontrol hver mandag og evt. efterfølgende rengøring, der tages fra det indbetalte depositum.
Referent Torben Lohfert
Mødet sluttede kl. 21.00

Kalender
Dato
Bestyrelsesmøder:
Bestyrelsesmøde 6. juli kl. 18.00
Bestyrelsesmøde 10. august kl. 18.00
Bestyrelsesmøde 7. september kl. 18.00
Bestyrelsesmøde 5. oktober kl. 18.00
Bestyrelsesmøde 9. november kl. 18.00
Bestyrelsesmøde 7. december kl. 18.00
Åbent i bestyrelseslokalet:
Lørdag d. 10. juni 2017 kl. 10-12
Lørdag d. 24. juni 2017 kl. 10-12
Lørdag d. 8. juli 2017 kl. 10-12
Lørdag d. 22. juli 2017 kl. 10-12
Lørdag d. 5. august 2017 kl. 10-12
Lørdag d. 19. august 2017 kl. 10-12
Lørdag d. 2. september 2017 kl. 10-12
Lørdag d. 16. september 2017 kl. 10-12
Lørdag d- 30. september 2017 kl. 10-12
Åbent i byggesager:
Hver tirsdag 18-19.30 i det gamle bestyrelseslokale (i tilknytning til Valhalla)
Øvrige møder:
Havepatruljen tager en rundtur 20. maj kl. 10.00
Informationsmøde 2 om Bredbånd, 23. maj kl. 18.00 i Valhalla
Store begivenheder
Sankt Hans 23. juni 2017
Jubilæumsfest 26. august 2017

