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Hvad:  Referat for OG's bestyrelsesmøde 
Hvor: Annet Krog , Korsbjerghave 48 
Hvornår: 23. maj 2013 kl. 20.00 – 21.00  
  
 
 
 
 
Referat 
 
1) Valg af referent 
Gry blev valgt. 

2) valg af formand 
Lise-Lotte blev enstemmigt genvalgt. 

3) valg af næstformand 
Liss blev enstemmigt genvalgt. 

4) Valg af kasserer 
Sten blev enstemmigt genvalgt. 

5) Asfalt 
Der er konstateret revner i asfalten forskellige steder i området. De enkelte foreninger skal gennemgå deres 
respektive områder for revner i asfalt, og videregive status inden den 15. juni til Lise-Lotte. Lise-Lotte vil derefter 
indhente tilbud på udbedring af skaderne. 

6) Fastlæggelse af møderække i bestyrelsesåret 2013 /2014 
Der afholdes møder på følgende datoer: 

• 4. september kl. 19.00 hos Else, Rørmose Parkvej 3 
• 11. december kl. 19.00 hos Liss, Rørmosevej 22 
• 4. februar kl. 19.00 hos Sten, Rørmosevej 76 

Forslag skal til OG’s generalforsamling skal fremsendes til OG senest den 1/3 2014. Bestyrelsen holder følgende 
møde, såfremt der fremsendes forslag: 

• 6. marts kl. 19.00 hos Lise-Lotte, Rørmosevej 64 (dagsorden til OG skal udsendes 14 dage før) 

7) Ansøgning om midler til at male legepladsen i HF 2 v/Øjvind 
Bestyrelsen godkender ansøgning om 12.250 kr. til maling af legeplads ved HF2 på betingelse af, at der indhentes 
minimum et supplerende tilbud på arbejdet, og det mest fordelagtige tilbud vælges med hensyn til pris og kvalitet.  

Bestyrelsen beder HF’s legepladsudvalg om at få et overslag fra tilbudsgivere over den forventede holdbarhed af 
malerarbejdet.  

8) Pasning af de grønne områder 
Græsset var nået at blive meget højt, inden aftalen med den nye gartner trådte i kraft.  
 
Den første græsslåning på de bredere arealer var ikke god nok, da klippehøjden ikke var ordentlig justeret. 
Gartneren vil komme igen i løbet af næste uge og slå arealerne igen med lavere klippehøjde med et par dages 
mellemrum. Der vil blive slået græs på de smallere arealer med en mindre maskine i morgen, den 24. maj. 
 
 Såfremt dette ikke bliver gjort tilfredsstillende skal der meldes tilbage til Lise-Lotte hurtigst muligt. 
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9) Eventuelt 
Gry fortalte om boliger, der lejlighedsvis har kloaklugt i deres boliger fra skiftende afløb og spurgte til, om andre 
kender til dette problem. Liss fortalt om en beboer i Etape I, der har oplevet det samme og fået det udbedret.  
 
Øjvind fortalte om en bolig i HF2, der er meget plaget af sølvfisk, og spurgte til om andre kender til sådanne 
problemer, og om L&R kunne klandres. Gry kender til en bolig i AB2, som også har haft mange sølvfisk i en periode. 
Der var enighed om, at L&R ikke kan klandres.  


