Østermarkens beboerforening.
Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde hos Dan d.
31.5.2016.
1.

Bestyrelsen konstitueres:
Formand: Mads (Løvsangervej).
Sekretær: Dan (Kærsangervej).
Kasserer: Niels Rasmus (Rørsangervej).
Bestyrelsesmedlem: Anders (Skovsangervej).

2.

Fremtidig forretningsorden til bestyrelsesmøder:
Der ’grubles’ til næste møde.

3.

Der samles op på generalforsamlingens punkter:
Fartdæmpning på Østermarksvej:
På baggrund af det mandat bestyrelsen fik på
generalforsamlingen nedsattes en arbejdsgruppe (Mads og
Anders). Arbejdsgruppen skal arbejde for at få en
fartdæmpningsløsning på Østermarksvej, som IKKE er
chikaner, men en form for bump.
Mads stillede forslag om at udsende en skrivelse til
foreningens beboere om at udvise solidaritet med de som bor
langs Østermarksvej. Skrivelsen skulle indeholde en
opfordring til at overholde færdels og parkeringsreglerne i
området (40 km. I timen zone, ingen parkering på fortove
osv.).
Forslaget diskuteredes og man enedes om at gå videre med
forslaget.
Mads stillede ydermere forslag om at ’invitere’ en af politiets
fotovogne på besøg. Dette forslag var der ikke stemning for i

bestyrelsen, men man enedes om at vende tilbage til forslaget
på et senere tidspunkt, hvis problemerne med høj fart i
området ikke fortsætter.
Legepladsen:
Legepladsen blev ruderet og problemerne omkring tidsler
under gyngerne blev diskuteret. Niels Rasmus tilbød at klare
opgaven i samarbejde med hans greb.
Det ’manglende’ legeredskab blev diskuteret. Vi har tidligere
fået tilbud på legetårn med rutchebane for 55 000 kr., hvilket
på nuværende tidspunkt ligger uden for foreningens
økonomiske formåen. Bestyrelsen enedes om at undersøge
billigere alternativer.
Færdiggørelse af fortove:
Om 2 år er der penge i kassen til at færdiggøre fortovene,
men der skal indhentes tilbud for om muligt at få en bedre
pris og derved komme i gang med arbejdet før planlagt.
Parkering på vores veje til arrangementer på gymnasium
og børnehaver:
Som opfølgning på debatten på generalforsamlingen blev det
besluttet at Dan skal tage kontakt til børnehaverne og bede
dem om oplyse deres ’gæster’ om parkering og
færdselsreglerne i området. Hvem der tog kontakt til
gymnasiet var uklart.

