
Boligforeningen Grønhøj  16. maj 2008 
Bestyrelsen 

Bestyrelsesmøde mandag den 5. januar 2008.  
 
Til stede var Stig, Ove, Hanne, Elin, Valdemar, og Jeanette. 
Fraværende var Christian (deltog i markvandringen),  Louisa og Preben 
 
Mødet startede med en markvandring – se udsendt ref erat fra Stig, samt 
aktivitetsliste. 

Punkter: 
1. Referent 
 

For referat Jeanette.  
 

2. Gennemgang af aktiviteter hvor Stig er medspille r/ansvarlig 
 

Aktivitetslisten blev gennemgået. Se denne. 
 
Afdelingsmøde med valg til bestyrelse, og godkendelse af budget og 
regnskab er udsat til den 24.09.2008, fordi 3B er forsinket. 
 
Vi holder et kort møde den10-06-2008 kl. 18.30 med opfølgning på 
diverse aktiviteter, samt budgetmøde 13/8-2008 kl. 19.30. 

 
3.  Nyt fra formanden herunder indkommen post. 
 

Jeanette har deltaget i grundejerforeningsmøde den 23-04-2008, og er 
indvalgt i dennes bestyrelsen – se aktivitetslisten. 
 
Der er indkaldt til diverse forårs/sommermøder: 
 
Møde med de øvrige 3B-afdelinger i Østerhøj området tirsdag den 3. 
Juni kl. 19.30 (Hanne og Elin deltager). 
 
Møde med Ballerup kommune tirsdag den 3. Juni kl. 18.00 (Jeanette 
deltager). 
 
Mandag den 16. Juni 2008 kl. 18.00 stiftende repræsentantskabsmøde 
i Boligforeningen 3B (Jeanette og Hanne deltager). 
 
Brev fra Erik Præstegaard vedr. byggesagen.  Medio maj tages hul på 
forligsforhandlingerne med Skanskas nye advokat, og med en god 
viden om, hvad udbedringsarbejderne vil koste. 3B vil stadig presse på, 
for en afgørelse inden sommerferien. Byggeregnskab (skema C) er 
afleveret til kommunen. 

 
4. Opfølgning på resten af aktivitetslisten. 
  
 Se denne. 
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5. Orientering fra Fælleshusudvalg og øvrige udvalg . 
 

Fælleshusudvalget holder møder hver anden måned. Grønhøjs 
fødselsdag den 4. Maj var en herlig dag i solen, med masser af pølser 
og snobrød. 24 personer deltog – men vi kunne selvfølgelig ønske os, 
at der var flere der deltog. 
 
Husk at læse referater fra fælleshusudvalget på Grønhøjs hjemmeside. 
 
 
 

6. Evt.  
 

Vi afstemte bestyrelsens kasse, og besluttede at hæve kr. 1.000,00 i 
banken, da vi havde under kr. 100,00 tilbage. 
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