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Referat fra bestyrelsesmøde for OF Harrestrup d. 9. november 2016 kl.
18.30
Deltagere
Torben Lohfert
Marianne Ringborg
Jan Lindhardt
Nino Chieo
Nicklas Zein Mohr
Karina Jensen
Jørgen Christensen
Kenneth Krabat
Anette Riis Poulsen
Martin Dimon

Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Fraværende
Deltog
Deltog
Deltog/gik syg hjem
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 5. oktober 2016 er godkendt.
Ad. 2: Nyt fra formanden
Flytte bestyrelsesmøderne til en anden dag? Er flyttet til torsdag. Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 8.
december 2016.
Møde den 12. november 2016 vedr. de nye vedtægter. Marianne, Jørgen og Torben deltager.
Forgæves at forsøgt at få fat i Kildegården vedr. broen, snerydning mv. Har fået fat i kassereren, som ville prøve
at få fat i formanden, dog har vi intet hørt.
Vi holder fast i 5 måneder og 31 dages beboelse i OF Harrestrup.

En del indbrud i OF Harrestrup. Medlemmer kan sende info til kontakt@ofharrestrup.dk, så vi kan lave statistik,
men ingen har kontaktes os endnu.
Jørgen: Nøgle til brandstier? Der hænger en nøgle i nøgleskabet til alle brandstier. Bestyrelsesmedlemmer får
udleveret en nøgle. Martin bestiller.
Ad. 3: Sager
Indkomne sager

Bestyrelsens behandling

Mail fra John Steffensen vedr. dagrenovation hele året.
Vi må kun bo her 26 uger om året. Vi må kun opholde os
i sæsonen som står i vedtægterne, hvorfor
helårstømning ikke er en mulighed.

Formanden har talt med John Steffensen. I
2017 køber vi 2 ekstra tømninger 41+42
med. Ingen helårlig tømning.

Oprensning af sø.

Martin og Torben afventer tilbud.

Kunne man booke adgang til brandveje mv. online?

Henvendelse til Martin som i dag i
åbningstiden.

Igangværende sager

Bestyrelsens behandling

Internet. Kenneth ønsker tilbagemelding fra
bestyrelsesmedlemmer på den blanket han har sendt ud.
YouSee graver i første kvartal 2017 på Harrestrupvej. Når de
har et overblik over pris mv., bliver Kenneth kontaktet igen.
Hastighed bliver min. 100/100 til 250 kr. pr. måned. Prisen vil
være ca. 10.000 kr. for at få dette etableret.

Bestyrelsen afventer.

Ad. 4: Områderne
Aktiviteter i områder og bygninger

1

2
3
4

Aktivitet
Maling af køkken i Valhalla og nye
ovne.

Bemærkninger
Torben og Jørgen laver
oplæg. Oplæg
gennemgået.

Renovering af facade i festsal mod
søen
Renovering af beklædning på bagsiden
af Valhalla
Renovering tag på festsal.

Gennemføres i
oktober/november
Medtages i 2017
budgettet
Medtages i 2017
budgettet

Status
GODKENDT.
Arbejdet udføres i
vinterhalvåret
2016/17
Igang
Afventer tilbud fra
Karlebo
Karlebo mener ikke
taget skal skiftes. Der
skal dog kigges på
samlingen. Der
indhentes pris fra
Karlebo.

Estimat
ca. kr.
42.000

Kr. 200.000

5

Ny cykelparkering ved Odins Allé

8

Kommunen indkaldes til møde ang.
Vores dræn
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.

12

16

Idunvej 8 vedr. dræn. Stien ligger
under vand. Prisen er 6.000-8.000 kr.

17

Danvej 2-4-6. Stien er dårlig og et
medlem kører med rollator. Der
lægges ekstra sten.
Emblavej, sidste parkeringsplads
ønsker asfalt da den er meget ujævn –
en forlængelse.
Hegn Nino

19

21

Medtages i 2017
budgettet

Tilbud modtaget
68.000 kr. Der skal
indhentes nyt
forslag.
Torben
Når tegninger over
dræn foreligger
Afsluttet
Den er i gang.
Vejrep. og/eller et
Afsluttet
andet medlem, kan
have nøgle samt
afhentning hos
Martin om torsdagen
(efter aftale). Martin
har ansvaret.
Godkendt på bestyrels- I gang. Har modtaget
esmøde den 6/6-2016 tilbud men meget
Martin. Afventer tilbud. dyrt. Søger en
billigere løsning. Det
er vanskeligt at få
nogen til at afgive
tilbud.
Godkendt på bestyrels- Se punkt 16.
esmøde den 6/6-2016
Martin og Torben
Arbejdet forventet
Indhenter tilbud,
udført i 2017
Martin og Torben.
Der udarbejdes et
revideret oplæg som
udsendes sammen med
dette referat.
Der foretages en
optælling af hvor
mange hegn vi har.
Afsluttet

Torben medtager
oplæg til næste
bestyrelsesmøde.
Skal godkendes på
næste
generalforsamling.

24

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

25

Oprettelse af mailkonto der hedder:
vand@ofharrestrup.dk
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.

Afsluttet

Afsluttet

Det er vedtaget at der
skal være ”hajtænder”
fra stikvejene?

Godkendt af politiet.
Der skal males 165
”hajtænder” og 414
firkanter.
Torben tager action.

Opsætning af redningskrans på
gammelt klubhus
Affaldsmarkering på containere skal
afspejle de faktiske muligheder.

Godkendt d. 3/8.

Opsætning i 2017.
Afventer pris.
Oplæg udarbejdes.

26

27
28

29

Kørsel og parkering i OF Harrestrup.
Hvor må vi kører og parkere? Skal vi

Der udarbejdes nye
angivelser som sættes
på containerne fra
sæsonen 2017.

Jernstand fjernes –
Martin. Torben tager
en dialog med
Kildegården.

Oplæg udarbejdes af
Torben.

have skilte op?
Torben har arbejdet med samme
emne og fremviser et P skilt, som vi
kunne få etableret i OF Harrestrup.

Ad. 5: Havepatruljen / Arealer
Ingenting. Vi samler op på formødet til generalforsamlingen.
Ad. 6: Festudvalg
Er der nyt om festen i 2017? Anette: Ja, men vil gerne vende tilbage. Der arbejdes dog på højtryk med
forskellige ideer. Vi er 4-5 stykker på opgaven pt. Dog vil de gerne uddelegere lidt opgaver til medlemmerne.
Ad. 7: Økonomi
Gennemgang af 5 års budget, med fokus på 2017.
Ad. 8: Nyt fra redaktør, sekretær og IT-ansvarlige
Redaktør: Er i gang med den kommende sæson. Hovedforeningen er meget interesseret i vores blad og har
kontaktet Anette for oplysninger herom, da de kunne være interesseret i at hovedbladet kunne blive som vores.
Sekretær: Overdragelsesdokumenter (nye) bliver nu scannet ind i mappen under medlemmerne. Endvidere
bliver alt andet vigtigt også scannet ind.
IT-ansvarlig: Torben og Nino kigger på internetforbindelsen. Kigger endvidere på, om vores server skal lægges
på en ”sky” i stedet for den nuværende.
Ad. 9: Øvrige medlems- og personsager (dette punkt udgår i det officielle version af referatet)
Ingenting
Ad. 10: Eventuelt
På næste bestyrelsesmøde skal vi planlægge møde i Januar 2017 - KUN for emner til generalforsamlingen.
Husk julefrokost den 26. november 2016.

Kalender
Dato
Bestyrelsesmøder:
Lørdag d. 26. november kl. 17.40 (Bestyrelsens julefrokost)
Torsdag d. 8. december kl. 18.00
Torsdag d. 5. januar 2017 kl. 18.00
Torsdag d. 9. februar 2017 kl. 18.00
Torsdag d. 9. marts 2017 kl. 18.00
Åbent i bestyrelseslokalet:
Lørdag d. 3. december 2016 kl. 10-12
Lørdag d. 7. januar 2017 kl. 10-12
Lørdag d. 4. februar 2017 kl. 10-12
Lørdag d. 4. marts 2017 kl. 10-12
Lørdag d. 1. april 2017 kl. 10-12
Øvrige møder:
Pakke breve dag til generalforsamlingen:
Generalforsamling: Lørdag d. 18. marts 2017 kl. 10.00

Referent Karina Jensen

Mødet sluttede kl. 20.25

