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Hvad:  Referat fra bestyrelsesmøde i G/F Rørmose Park (OG) 
Hvornår: Onsdag den 4. februar 2015 kl. 19.30-21.30 
Hvor:  Hos Sten Vibe Hansen, Rørmosevej 76 
 
Fremmødte: Lise-Lotte, Jesper, Annet, Sten, Helle og Johanne 
Afbud: Liss og Casper 
 
 
 
Dagsorden 
 
1. Valg af referent: Johanne blev valgt. 
 
 
2. Nyt fra formanden 
 
 - Status på vintertjenesten: Svinget ved Korsbjergvænge er ved flere 
lejligheder blevet oplevet som værende meget glat. Lise-Lotte beder vinter-
tjenesten om at salte mere. Det bemærkes i øvrigt, at det ikke er en del af 
aftalen, at fortovene saltes. Dette er undladt af hensyn til fliserne, hunde-
poter og hækkene.  
 
Ved HF2 er der fliser, der er begyndt at hæve sig, formentlig grundet rødder 
fra de store træer. Når problemet bliver for grelt, beder vi gartneren 
afhjælpe problemet. 
 
Hver forenings bestyrelse skal på vejvandring og tjekke revner, flise-
belægning etc. og medbringe en status på næste best.møde efter OG’s 
generalforsamling den 6.5.2015. 
 
Vi minder desuden endnu engang om, at der ikke må parkeres på fortovet, 
da det dels er forbudt ved lov, og dels ødelægger flisebelægningen, så vi 
hurtigere skal have lagt den om. 
 
3. Nyt fra kassereren 
 

Budgetstatus: 
- Forslag til budget 2015 (vedlagt): Vi holder os indenfor budgettet og 

budgettet blev derfor godkendt af bestyrelsen. Kontingentet pr. husstand er 
fortsat uændret. 

- Aktuel status på eventuelle restancer: Der er ingen restancer. 
- Fremlæggelse af revideret regnskab for 2014 samt underskrift af 

samme: Sten fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt og 
underskrevet. Liss og Casper underskriver regnskabet snarest muligt. 

 



G/F Rørmose Park                                                            Bestyrelsen   
 
 

 
 

4. Forslag om indskud 2015 (vedlagt) v/Sten: Forslaget blev godkendt 
og skal nu også godkendes på de respektive GF og AB’er under OG. 
 
5. Forslag om køb af værdipapirer for 200.000 kr. v/Sten: Forslaget er 
fremsat, da kontantbeholdningen er blevet for stor. Køb af værdipapirerne 
sker i henhold til de på generalforsamlingen vedtagne retningslinier og efter 
bankens anbefaling. 
 
6. Fældning af knækket træ ved det nordligste vandhul i HF1 
v/Flemming. Annet fremlagde forslaget på Flemmings vegne: Træet 
er gået ud og skal fjernes. HF1 ønsker, at gartneren saver træet op, og så 
vil de selv sørge for at fjerne træstykkerne. Det blev godkendt med en 
beløbsramme på max. 5.000 kr. 
 
7. Reparation af legepladsen ved AB1 v/Helle: AB1 beder om penge til 
at udbedre en skade ved den lille rutchebane, samt til nyt tov og gyngedæk. 
Helle indhenter tilbud og rundsender til bestyrelsen. 
 
HF2 beder om nyt sand til sandkassen, og der blev godkendt en beløbs-
ramme på 1.200 kr. 
 
8. Eventuelt 
I henhold til OG’s vedtægter, §13, stk. 3b og 4, skal forslag, som ønskes 
behandlet på OG’s generalforsamling 2015 være formanden i hænde senest 
den 1. marts 2015. 
     
 
 
 
 


