
referat fra bestyrelsesmøde den 26. august 2014

pkt 1 Afbud fra Jacob

pkt 2 referat fra sidst godkendt

pkt 3 Underskrift på referater fra 27. maj udsættes til næste bestyrelsesmøde

pkt 4 Intet

pkt 5 Indtil videre er bankrenter i bevægelse og bestyrelsen har besluttet at afvente lidt 
udvikling, inden vi beslutter, hvilken aftale vi evt skal have fremtidigt. 

pkt 6 Henover sommeren har Jane forsøgt at kontakte henvenderen omkring det uskønne 
hus, som til orientering ligger 3 huse uden for grundejerforeningens område. Bestyrelsen 
afslutter sagen og mener ikke, at vi som grundejerforening kan gøre noget. 
          henvendelse fra beboer ang fibernet - Der er ingen fibernetudbydere som er 
interesserede i at lægge fibernet ud i vores område, da der ganske simpelt ikke er nok 
penge for dem at tjene. Tilslutningen er ikke stor nok i udkanten af Kbh.
Man kan henvende sig til sin internetudbyder for opgradering og evt. IP telefoni som giver 
hurtigere forbindelse.
! henvendelse fra beboer ang containergård til affaldssortering: Grundejerforeningen 
nedlagde containergården på plænen for cirka 6 år siden, da der samlede sig for meget 
affald omkring containerne. Vi minder iøvrigt om at læse om affaldssortering på 
kommunens hjemmeside hvor man blandt andet kan bestille en stor container til meget 
stort skrald eller eksempelvis store mængder haveaffald GRATIS. 
! lapning af vejene: sagen er strandet hos entreprenøren på grund af uklarheder. 
Grete ringer og opklarer - med henblik på at få lappet vejene. 
! vandafledningen: indtil videre er vandafledningsprojektet stadig på idéstadiet hos 
den kommunale/statslige projektgruppe. Der er flere forskellige virksomheder og komitéer 
som gerne støtter forbedringer af massive regnmængder på vores veje. Det kræver måske 
som udgangspunkt, at der er 5-6 veje som går sammen om det. Alternativt kan vi gå 
sammen med de to andre grundejerforeninger her i kvarteret og undersøge, hvad vi kan 
gøre sammen for at undgå store vandmængder i området i fremtiden. Bestyrelsen er 
fortsat i tvivl om, hvad vi skal gøre ifht andre projekter - blandt andet at åen skal slynges 
og kan rumme mere vand. Måske til vores fordel. Ind til videre afventer vi konklusioner fra 
kommunens projekt.
! Velkomstfolder er opdateret. 

pkt 7 
a lysmaster. Vi mangler stadig svar fra den ansvarlige person i kommunen. Ved samme 
lejlighed får vi svar på, hvem vi skal henvende os til ang lapning af fortovet på 
Slotsherrensvej. Vi vil gerne vide hvor masterne skal stå og hvordan lyskastet er fra dem. 
Jane forsøger fortsat at få svar. 
b snekontrakt kører fortløbende. Vi opfordrer beboerne til at holde øje med om saltningen 
bliver udført tilfredsstillende. 

pkt 8 sommerfest - 100 år næste år. Bestyrelsen har talt om en økonomisk ramme på 
15.000kr. Der tales videre med festudvalget samt indhold ved næste bestyrelsesmøde.  


