Referat af bestyrelsesmøde 16. august 2016 kl. 19.30 hos Jan
Tilstede: Jane Skou, Signe Knattrup, Jan Steffensen, Lajla Klamer,
Grete Rung og Gitte Ganderup
Afbud: Thorbjørn Argir
Referent Gitte Ganderup
1.

Godkendelse af dagsordenen. Den blev godkendt.
Underskrift af referater 2. maj hos Gitte,
29. feb. hos Grete
og ekstraordinært ad hoc møde 27. juni om gartner snerydningstilbud.

2.

Nyt fra formanden
a.

”Vejledning om private fællesveje”: Vejledning modtaget fra
Københavns Kommune på vegne af Lokaludvalget. Gitte opretter os i
bydelsportalen 2700, som også er nævnt i henvendelsen.

b.

Bilag 3 til hjemmesiden ang. bilavet: Bilaget er fundet og sat på hjemmesiden.

c.

Medlemskab af Husum Grundejerforening (Paraplyen): Bestyrelsen har
besluttet, at GF Slotsfruens Vænge skal være med i den overordnede forening Husum
Grundejerforening. Vi får derved adgang til deres snerydningsaftale.

d.

Afslutning med gartneren: Fratrådte 1. april. Afsluttes i overensstemmelse med kontrakten.

e.

Fællesarbejde 14. aug. kl. 1112.00: Græskanter blev ordnet, trimmet græs om træer og
bænke. Det ene bordbænke sæt blev slebet og sæbebehandlet. Bænkene blev også malet.
Nye gynger er knyttet og hængt op. Det var en dejlig, hyggelig dag og fællesskabsånden
fremstod tydeligt.

f.

Sommerfesten 20. aug.: Invitationerne er delt ud.

g.

Bistadestatus: Bilavet holder stiftende generalforsamling hos Margrethe Munk, Spangen 5,
den 20. september. Bilavet kører som et selvstændigt lav.

5.

Nyt fra kassereren, status og restancer: Punktet udskydes til næste gang, da kassereren har meldt
afbud.

6.

Verserende sagers stade
a.

b.

Vejvedligehold og HOFOR ved Signe: Ingen dato endnu, men HOFOR har meddelt, at de vil
holde møde med os (Vandgruppen) i dette efterår om regnvandsprojekt. Der er desuden
blevet klappet kold asfalt på diverse huller i vejene af Jane, Lajla og Signe. Hvorvidt der skal
mere asfalt på, afventer lige mødedato fra HOFOR.
Gartneraftale og snerydning. Jane og Jan. Der bliver tilkøbt, at der skal håndluges én gang
under den nye hæk ved regnvandshåndteringsanlægget. Derefter bliver der lagt flis under

hækken. Gartnerarbejdet udføres af Mortens Haveservice og snerydning bliver på Husum
Grundejerforenings kontrakt. Der er sendt pænt afslag til HedeDanmark.
c.
7.

8.

Kontakt til HOFOR ang. snegle og rotter på overløbværkets grund samt vedligehold af
græskant ud mod hækken ved Gitte. Der er stadig ikke etableret kontakt, men det er på vej.

Punkter på dagsorden.
a.

Tømning af affaldsspande på plænen:
Der skal bores hul i bunden af skraldespandene, så vandet kan løbe ud. Jan borer hullerne.
Der skal findes en person til at tømme skraldespandene jævnligt. Jens Skou har meldt sig og
ønsker blot hygiejnehandsker til formålet. Derudover blev det besluttet at give ham en gave
årligt for ulejligheden.

b.

Politikontakt ved Grete og Gitte: Der er set flere patruljevogne efter bestyrelsen har henvendt
sig til lokalpolitiet. Der findes en app, hvor man nemt kan melde tips til politiet. Den hedder
Politi og findes både i AppStore og i GooglePlay.

Eventuelt
a.

Velkomstbrochuren skal opdateres med navne. Kassereren orienterer fremover, når der er
solgt et hus, så nye medlemmer kan blive budt velkommen.
Jan opdaterer, Signe trykker.

b.

Der opfordres til, at gæster, håndværkere og så videre, ikke parkerer på fortovet. (Dette
takseres med en parkeringsbøde  750 kr  fra Københavns Kommune.), og kantstenen går i
stykker, og det er svært at komme forbi på fortovet. Det er desuden af samme grund, at
hække ikke må række ud på fortovet.

________________________________________________________________________
Jane Skou
________________________________________________________________________
Signe Knattrup
________________________________________________________________________
Gitte Ganderup
________________________________________________________________________
Jan Steffensen

