
 

 

 

Kære medlemmer. 

Hermed et kort nyhedsbrev som opdatering på igangsatte og kommende aktiviteter samt lidt om, hvad der rører sig 
i grundejerforeningen.  
Konstituering 
Efter konstituering ser bestyrelsen sådan ud: 
 
Formand:  Søren Hein, Buestræde 6. 
Næstformand:   Jeanette Balkan, Snarestræde 7 
Kasserer:  Birgitte Friis, Skyttestræde 25,A 
Bestyrelsesmedlem: Paw Mohr, Buestræde 10 
Bestyrelsesmedlem: Ole Havmand: Snarestræde 16,B 
Bestyrelsesmedlem: Jens Kristian Andersen, Jægerstræde 27 
Bestyrelsesmedlem: Harald Brixen, Jægerstræde 13 
Suppleant:   Knud Vang, Buestræde 13 
Suppleant:   Kim D. Staalhøj, Buestræde 15 
 
www.oesterhoej-syd.dk 
Foreningens hjemmeside er kommet godt op at køre og dette vil fremover være vores foretrukne 
informationsmedie og bliver den bedste måde I løbende kan følge med i, hvad der rører sig i foreningen. 
På hjemmesiden kan I se, hvem vi er og hvornår vi afholder møder samt finde referater fra 
bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. I kan også holde jer orienteret om seneste nyt på de 
aktiviteter, vi har i gang i, tage kontakt til bestyrelsen og meget andet.  

Kontingent 2008 
Alle kontingentindbetalinger er uddelt til jer og der er tale om kontingentet for dette år, fastsat af 
generalforsamlingen den 23. april 2008. Kontingentet for 2009 fastsættes på generalforsamlingen i 
foråret 2009. 

Fælleshus  
Paw er bestyrelsesrepræsentant i udvalget for vores fælleshus, og der arbejdes i skrivende stund videre 
med model 1 i henhold til beslutning på generalforsamlingen. Der er afsat ca. 2.9 mio. kr. til opførelse af 
huset, og det undersøges hvad der kan bygges og anlægges til den pris. Det er endeligt afklaret, at 
fælleshuset ikke er momsfritaget. Udvalget skal aflevere et udkast til kommunen, om hvordan man ønsker 
at fælleshuset skal være og se ud. Processen fortsætter, og udvalget har siden generalforsamlingen haft 
kontakt til Lind & Risør og til 2M, der er et arkitektfirma for typehuse.  

Overtagelse af veje 
I overdragelsesforretningen er der ikke sket nyt siden april, men vi søger at finde en ordning på 
problematikken omkring vores vejbump, der er den største hindring i at vi overtager vejene.  

Snerydning og glatførebekæmpelse på fortovene stadig er grundejerens eget ansvar, mens 
glatførebekæmpelsen på vejene også denne vinter varetages af kommunen. 

Obs  
Der er mange der kører for stærkt, og "ta' 10 af farten" kampagnen kan også fint bruges her. Det er 
blevet mørkt, og der er mange børn der leger i området - også på vejene. 

Luftes der hund, skal den naturligvis føres i snor på alle foreningens områder, ligesom der opfordres til 
altid at bruge sine ”hundeposer” til at samle op. 

Haveaffald mv. ikke må henkastes på foreningens arealer og i skovområderne. 

 

Med venlig hilsen og ønske om et fortsat godt efterår. 
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