Referat af bestyrelsesmøde i Beboerforeningen Østermarken.
Møde afholdt den 18. maj 2021. Referent: Dan Enevold Mikkelsen.
Dagsorden:
1. Orientering fra formanden.
Formand Mads Krintel oplyser, at han ønsker at træde tilbage, da han er i færd med
at sælge sit hus og fraflytte kvarteret.
De resterende medlemmer at bestyrelsen takkede Mads for hans store arbejde for
foreningen og ønskede ham og familien alt held fremover.
Næstformand Jørgen Hejlsvig overtager posten som formand.
Den nye bestyrelse består herefter af:
Formand: Jørgen Hejlsvig.
Kasserer: Niels Rasmus Jensen
Sekretær: Dan Enevold Mikkelsen
Menigt medlem: Lars Ingemann Jensen
Suppleant: Jørgen Eskildsen
2. Eventuel konstituering af ny formand.
Ny formand: Jørgen Hejlsvig.
3. Siden sidst, status på henvendelser til kommunen om oprensning af legeplads og
skiltning.
Oprensning af legeplads: Efter henvendelse til borgmesteren har vi fået oplyst, at
kommunen agter at fjerne det øverste lag ’forurenet jord’, så snart de har kortlagt
forureningen og kan komme i jorden. En præcis dato vides ikke endnu.
Skiltning: Kommunen har sendt et link, hvor vi kan registrere vores ønsker om
skiltning og det vil vi gøre.
4. Status vedr. legepladsudvalg. Linda flytter fra Kærsangervej den 1. juni 2021.
Vi vil forsøge at få udvalget op at stå igen til næste generalforsamling.
5. Afholdelse af generalforsamling. Afholdes efter vedtægterne i maj, men udskydes til
august på grund af forsamlingsforbud.
Den nye bestyrelse aftaler et tidspunkt til generalforsamling på næste bestyrelsesmøde.

6. Status vedr. svindelsag fra 22. december 2020.
Foreningen er blevet svindlet for 19.000 kr. ved identitetstyveri af mailadresse.
Svindlen er politianmeldt, men pengene er desværre gået tabt. Foreningens
medlemmer vil blive orienteret om den oprørende sag på næste generalforsamling.
7. Eventuelt.
Bestyrelsen er træt af alle de gebyrer, vi skal betale til Jyske Bank og vil derfor
undersøge andre bankmuligheder.
Beboerforeningen har taget kontakt til kommunens forvaltning for at få ændret i
servitutten for vores område. Det drejer sig om bestemmelsen om, at alle tage skal
være i ler/tegl. Tiden er løbet fra denne bestemmelse og da mange huse allerede
har fået tage af beton, tegl eller tagpap, ønsker vi 1. at ’lovliggøre’ disse eksisterende tage og 2. at muliggøre, at man fremover ud over ler/tegl også kan skifte til disse
to tagtyper.
Kommunen er positivt indstillet overfor vores forespørgsel og vil vende tilbage
hurtigst muligt med et løsningsforslag.

