
Østergårds grundejerforening. 

 

Endnu et år er gået og i bestyrelsen har vi talt lidt ”over hækken” og begrænset os til et enkelt møde.  

Vi har fået nogle få spørgsmål og et enkelt ønske der aldrig rigtigt blev aktuelt.  

I forhold til vandværksgrunden har vi stået lidt stille det sidste årstid. På sidste års generalforsamling 

talte vi om at afholde endnu en fælles arbejdsdag på grunden – det er en ambition vi må bære 

videre til det kommende år. Først sidste måned kom vi igen i gang med at tale om hvad der skal ske 

med grunden. Der er flere ideer på banen men som det ses af dagsordenen er der endnu ingen der 

er modne til at blive sendt til afstemning. Vi arbejder videre med sagen. 

I forlængelse af snakken om vandværksgrunden skal det nævnes at planen for hvem der har 

ansvaret for at slå græs på grunden blev omdelt med indkaldelsen til generalforsamlingen.  

På planen står også koden til nøgleboksen der er hængt på på det gamle vandværk. Vær søde at 

huske at slå græsset. P.t. slår Jakob græsset når vi ikke husker at slå det selv – fordi han bor ved 

siden af – sådan bør det ikke være i vores grundejerforening.  Det drejer sig om 2 uger hvert 2 år.  

Da vi sidste år talte om grundejerforsikring og bestyrelses forsikring, aftalte vi at række ud til andre 

grundejerforeninger for at høre om deres erfaringer og undersøge hvilke alternativer der findes i 

markedet. Dette arbejde mangler stadigt at finde sin afslutning. Vi har i mellemtiden ikke tegnet 

nogen forsikring!  

Michael har arbejdet videre med hjertestarteren og vi har nu nogle tilbud at kigge på. Ydermere har 

Michael talt med grundejerforeningen på Langageren – spurgt om de vil være med til at finansiere 

en hjertestarter. Mere om det fra Michael. 

Vores ambition for det kommende år, er at få sat hjertestarteren op inden sommeren og i løbet af 

året, sikre at alle har fået en introduktion til hvordan den virker.  
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