Østermarkens beboerforening.
Referat fra generalforsamling d. 4.5.2015 på Gymnasiet.
Formand Poul Holm Nielsen åbnede generalforsamlingen og gav ordet
videre til Rektor Lars Blume, som bød velkommen på gymnasiet og
bemærkede at da det nu var 3 år i træk kunne det nu betegnes som en
tradition.
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Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Axel B. Clausen, der blev valgt.
Axel meddelte at formalia vedr. Indkaldelse til generalforsamling
osv. var fuldt.
Formandens beretning.
- Det har været en mild vinter så udgifterne til snerydning har været
minimale, hvilket var dejligt ovenpå den store udgift til fliser.
- Bestyrelsen har diskuteret sagen og besluttet at stille forslag til at
hæve kontingentet midlertidigt for at få fortovene ordnet hurtigst
muligt.
- Odder driftcenter (vej og park) lover at skifte fortovene på
Østermarksvej i løbet afsommeren.
- Det grønne område mod åen skal fremover klippes til kanten
(nærmere åen). Her er det vigtigt at ingen sniger sig til at smide
haveaffald i kantzonen, hvilket ingen selvfølgelig kunne finde
på!!! Bestyrelsen arbejder på en plan om at etablere en bænk ved
åen.
Beretning godkendt.
Regnskab.
Kasserer Niels Rasmus K. Jensen uddelte regnskab og gennemgik
tallene (vedlagt som bilag A).
Regnskabet blev godkendt.
Indkomne forslag.
Ingen forslag modtaget.
Fastansættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog forhøjelse af kontingent med 500 kr. (i alt 2000
kr.) med den begrundelse at man hurtigst muligt skal få lavet
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fortovene færdige. Når dette er sket kan man så igen overveje at
nedsætte kontingentet.
Herefter blev der stillet forslag fra de fremmødte om at hæve
kontingentet med yderligere 500 kr. for at få fortovene endnu
hurtigere færdige (i alt 2500 kr.).
Forslaget blev godkendt.
Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Niels Rasmus K. Jensen modtager genvalg mens Bent ? ønsker at
træde ud af bestyrelsen. Anders ? (Skovsangervej 2) tilbyder at
overtage pladsen i bestyrelsen. De to opstillede valgtes og Jørgen
Eskildsen valgtes som ny suppleant til bestyrelsen.
Erling Rovelt træder tilbage som revisor og Bent ? træder til i stedet.
Aksel B. Clausen fortsætter som revisor.
Eventuelt.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
Som sædvanlig afsluttedes aftenen med et par spændende oplæg om
lokalområdet mens de fremmødte tog for sig af chokoladeboller mm.
Poul fortalte om den hvide grav og udgravningen af mergel og Dan
E. Mikkelsen startede en fortælling om Odder under besættelsen,
som fortsættes næste år.

Østermarkens beboerforening.
Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde hos Poul d.
22.6.2015.
1. Hvem vil være formand?
- Ingen stiller op, så det besluttedes at alle medlemmer
overvejer sagen til næste møde.
2. Generalforsamlingen og de diskuterede punkter diskuteredes.
3. Beskeder til foreningens medlemmer:
- Pas på indbrud i ferieperioden. Politiet advarer om at der
flere steder i politikredsen er observeret bander der sætter
mærker på vinduer for senere at bryde ind. Der opfordres

til nabohjælp og til at holde øje med naboens hus i
ferieperioden.
- Fortove og asfalt: Husk at rense kanter mellem fortov og
asfalt, så asfalten ikke eroderes. Husk desuden at det er
ulovligt at parkere med hjulene oppe på fortovet. Det er
specielt ærgerligt, hvis de nye fliser på denne vis knækker.
4. Næste bestyrelsesmøde fastsattes til d. 3.8.2015.

