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Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2011 hos Signe, ÅV 10 A 
 

 

 

1. Afbud  
Nicoline Varberg, suppleant 

 
2. Godkendelse af dagsordenen  

Dagsorden blev godkendt. 

 

3. Godkendelse af referat fra forrige møde  

Referat fra møde den 3. maj 2011 blev godkendt. Det blev aftalt, at sekretæren lægger 

referater fra bestyrelsesmøder på hjemmesiden, når de er godkendt af mødedeltagerne. 

På førstkommende bestyrelsesmøde underskrives referatet og sættes i sekretærens 

mappe, jf. § 7B i foreningens love. 

 
4. Nyt fra formanden   

- Jane (formanden) havde indhentet to tilbud på fjernelse af ukrudt, klipning af hæk 

mm ved hus på Slotsherrensvej, da parcellen var så tilgroet, at det var svært at 

passere på fortovet. Ejeren blev varslet inden rydning og fik at vide, at regningen 

ville blive tilsendt ham. Ejeren valgte selv at rydde beplantning. 

    
5. Nyt fra kassereren  

- Beholdning. Grundejerforeningen har 715.000 kr. stående på opsparingskonto i 

Alm. Brand Bank. Pengene er bundet i tre år til en fast rente på 3,76 procent. 

Resten af foreningens formue står på giro. 

  

- Restancer. 19 parceller er i restance med kontingent til grundejerforeningen. 

Samlet restance udgør 18.150 kr. Når en grundejer ikke har betalt kontingent, får 

vedkommende en rykker. Hvis kontingent fortsat ikke betales, får vedkommende 

en anden rykker, og til sidst brev om at sagen sendes til incasso. Udgifter til 

advokatsalær ved incasso betales af skyldneren. 

 

- Thor (kassereren) har udarbejdet et forslag til en skabelon for et fem-årigt budget 

for grundejerforeningen som efterlyst på generalforsamlingen i april. Det blev 
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besluttet, at skabelon drøftes og besluttes på næste bestyrelsesmøde, og at fem-

årigt budget fremlægges på generalforsamling i 2012. 

 

- Thor (kassereren) har fået en dobbelt kunde rabat på 1.650 kr. fra Alm.Brand. Det 

skyldes, at han som privatperson har forsikringer hos Alm.Brand, og at han som 

kasserer i grundejerforeningen ligeledes er registret som kunde. Det blev besluttet, 

at rabatten deles ligeligt mellem foreningen og kassereren, som således hæver 825 

kr. til sig selv.  

 

6. Verserende sagers stade.  

  

- Ny kautionsforsikring for kassereren.  

- Birthe har undersøgt foreningens nuværende kautionsforsikring hos Dansk 

Kaution. Den koster 1.000 kr. i præmie om året og har en dækning på 50.000 kr. 

Hvis forsikringen skulle dække foreningens reelle formue, ville den årlige præmie 

være ca. 10.000 kr. Bestyrelsen påtænker at opsige forsikringen med virkning fra 

1. juli 2012. Opsigelse forudsætter imidlertid en vedtægtsændring, da det fremgår 

af § 7C, at foreningen skal have en kautions-forsikring. Jacob undersøger alternativ 

til den nuværende kautionsforsikring. 

 

Bestyrelsen har fuld tillid til kassereren, men ud fra en principiel betragtning  

drøftede bestyrelsen, hvordan misbrug af foreningens midler fremadrettet kan 

forebygges. Det blev aftalt, at foreningens formue fordeles på to konti : en til 

opsparing og en til dækning af løbende udgifter. Den til enhver tid valgte formand 

og kasserer skal have prokura til foreningens opsparingskonto, hvor alle 

transaktioner kræver 2 underskrifter. Kassereren kan hæve på kontoen til dækning 

af løbende udgifter. Kassereren sørger for, at bestyrelsen får kontoudskrifter fra de 

to konti en gang i kvartalet. 

 

Hjemmeside opdateres 

Birthe har med hjælp fra Mads opdateret hjemmesiden. Velkomstfolder er lagt ud. 

 

Overfaldsværk. 

Jens Erik har skrevet til Københavns Energi og spurgt, om de vil forskønne 

området, f.eks. ved at plante hæk foran trådhegn. Svar fra KE afventes. 
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Beplantningsplan. 

Bestyrelsen besigtigede plænen. Bestyrelsen har efterlyst ønsker og behov fra 

grundejerforeningens medlemmer til brug af Plænen. Bestyrelsen har modtaget to 

henvendelser, som blev drøftet. 

 

Bestyrelsen besluttede 

- At containerplads fjernes, dvs. hæk og fliser ryddes 

- Borde-bænke sættes til billigt til salg, da de kun bruges af udenforstående. Salget 

sker med den klausul, at borde-bænkesættene skal ud på Plænen til fastelavn og 

sommerfest. 

- Plænens udtryk ønskes bevaret som et åbent, grønt område med minimal 

vedligeholdelse, altså ingen legeredskaber, der skal vedligeholdes. Signe og Birthe 

laver en beskrivelse af ønsker til langsigtet beplantningsplan med løbende 

udskiftning af træer. Efter godkendelse hos øvrige bestyrelsesmedlemmer 

indhentes forslag hos to anlægsgartnere. 

 

Vedligeholdelse af veje mm. 

På generalforsamlingen i 2007 blev det besluttet, at vejene skulle vedligeholdes i 

etaper, dvs. kantstensgenopretning, nye fortove, bagkant og ny vejbelægning med 

opstart i 2011, idet vedligeholdelse dog skulle times med nedgravning af 

luftledninger.  

 

Bestyrelsen besluttede at spørge Københavns Kommune om tidshorisont for 

nedgravning af luftledninger og samtidig at beskrive og indhente tilbud for 

vedligeholdelse af vej samt tilbud på reparation af fortove og kantsted på hjørnet af 

Åvendingen og Spangen. Efter godkendelse hos øvrige bestyrelsesmedlemmer 

indhenter Jane og Nicoline tilbud på arbejdet. 

 

Når tidshorisont og overslag over total renovering er kendt 

Aktivitet Ansvarlig Tid 

Kautionsforsikring Jacob nov. 2011 

Overfaldsværk. Best undersøger mulig-

heden for at plante hæk foran trådhegn. 

Jens Erik nov. 2011 

Beplantningsplan. Forslag til / tilbud på 

langsigtet beplantningsplan indhentes. 

Signe og Birthe nov.  2011 

Tilbud på reparation af fortov og kantsten 

på hjørnet Åvendingen og Spangen 

indhentes.  Generelt prisoverslag på 

Jane og Nicoline Sep. 2011 
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etapevis reparation af veje og 

kantstensopretning i hele 

grundejerforeningen. Tidshorisont på 

nedgravning af luftledninger. Langsigtet 

plan for reparation og vedligeholdelse af 

veje, fortove og kantstene skal indarbejdes 

i budget forud for generalforsamling 2012. 

Billeder af bestyrelsesmedlemmer til 

hjemmeside. 

Birthe Sep. 2011 

Forslag til revision/modernisering af 

foreningens love. 

Jane og Birthe Nov. 2011 

 

 

7. Punkter på dagsorden:   

- A. Beplantningsplan. Se under punkt 6. 

 

- B.  Snerydningsaftale. Jane indgår snerydningsaftale for vinteren 2011-12. 

Udgangspunktet er 41 kr. pr. parcel. 
 

- C. Vejvedligeholdelse. GIS kort over foreningen. Bestyrelsen besluttede at lave 

link til relevante arealoplysninger på hjemmesiden. 

 
8. Eventuelt: Mødeplan: næste møde holdes tirsdag den 22. november 2011 hos Jane, 

tirsdag den 7. februar hos Thor, fastelavn 19. februar, møde hos Jens Erik 17. april 

og generalforsamling formentlig 24. april 2012.   

 

Brøndrensning. Besluttet, at formanden sørger for, at brøndrensning fremover 

finder sted hvert efterår i uge 46. 

 

Referent: Birthe Ougaard 

 

 

 

_______________________ 
Jane Skou, formand 

 

 

_______________________________ 
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Jens Erik Ditlevsen, næstformand 

 

         

_______________________________ 

Thorbjørn Argir, kasserer 

 

 

___________________________ 

Birthe Ougaard,  sekretær 

 

 

_____________________________ 

Signe Knattrup, bestyrelsesmedlem 

 

 

_______________________________ 

Jakob Helmer, suppleant  
 
 
 
  
 


