
                            GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERMARKEN

                            TST Mandag den 14.03.16

Formandens årsberetning.

Denne beretning dækker perioden marts 2014–2015

Bestyrelsens arbejde

1. Præget af stabilitet på driften af veje og fælles arealer
2. Snerydning, service niveau fastholdes 

3. Grønne opgaver, stabil leverandør
4. Planer for vedligeholdelse og udvikling af området
5. Udvikle grundejerforeningen Østermarken
6. Varetagelse af medlemmernes interesser
7. Overfor kommunen, Tilst fællesråd m.fl.

8. Formue, langsigtet strategi (obligationer, konti)

9. Forsikringer (ansvar, krimi)

Status blomstervænget/østermarken. 

90 nye parreseler der alle er blevet bebygget.

1. Mangel liste Blomstervænget/Østermarken har Århus kommune ikke færdig meldt.

2. De sidste mangler bliver udført midt April-Maj

3. Det er bla. Lunker hvor der står vand.

4. Flere dæksler skal udskiftes.

5. Skødet er ikke blevet skrevet under pga. mangl listen ikke er færdig meldt.

Veje samt de grønne arealer

De grønne områder.

1. Vi har valgt at forlænge med OK Nygaard både på de grønne arealer samt Vinterrydning.

2. Da de er meget stabile samt de ligger meget rimeligt i pris.



3. Vi har fået beplantningen skåret ned til 1 meter ude mod vest.

        4.De træer der har stået mellem Østermarken-Østerløkken er blevet fældet.

        5.Massiv beskæring af randbeplantning.

Snerydning

1. Det har også i år kørt perfekt.

2. Næste sæson vil vi igen følge op på vores behov.

3. Bestyrelsen budgetterer med at fastholde det nuværende
              niveau.

1. Man kan følge med på hjemmesiden og vi har altid mindst
              En fra bestyrelsen på sagen i høj sæsonen.

Forårsrengøring
1 Tag bedsteforældre samt jeres børn med til denne dejlige dag.

2. Søndag d. 1 Maj kl. 10:00 ved legepladsen kom og gør en forskel.

3. Vi afholder traditionen tro en dag, hvor vi tager en runde og samler affald. 

4. Bestyrelsen er vært med en sodavand under/efter og de står for koordinering, poser og 
bortskaffelse af affaldet.

Manglende Betaling af fællesudgifter.

1 grundejer er sendt på tvangsauktion pga. manglende betaling igennem nogle år.

Opfordringer.

Man må ikke fodre dyrene med div. Brød man smider på jorden, pga. af rotter samt måger.

Stor opfordring til hundeejerne at de samler deres efterladenskaber op efter sig.

Man må ikke smide haveaffald samt overskydende jord ud på fællesarealerne, det vil komme til at koste 
grundejeren en regning på af få det ryddet op efter sig.

Folk ikke bruger de første 500 meter ind af stamvejen til at få tømt deres bil for div. affald

Tak til de frivillige



•Hjemmesiden (Hanne Kibsgaard)

•Skraldespande, tak til alle der tømmer dem.


