
 Referat af bestyrelsesmøde 1. febr. 2017 hos Signe, Åv.10 
 

1. Tilstede: Jane, Signe, Grete og Gitte (ref.) samt en 
forsinket Lajla. Afbud: Jan og Thor.  
  

2. Godkendelse af denne dagsorden. Tilsendte punkter 
er tilføjet.  Dagsorden er godkendt. 
 

3. Underskrift af referat fra sidste møde 22. nov. hos Lajla.  
   Underskrift er udskudt til næste møde.  
 

4. Nyt fra formanden  
a. Brændefyring og oplysning om forurening. Astma-allergi- rådet 

og Det økologiske Råd har udgivet en folder med information om 
brændeovne og de miljømæssige konsekvenser. Folderen deles ud 
til alle husstande ved lejlighed.  

 
5. Nyt fra kassereren: Status og restancer  

a. Kontakt med restancer. Der skal fortsat følges op på 
inkassosagen vedr. før høj restance.  

b. Ny bank. Punktet udsat til kassereren er til stede. 
 

6. Verserende sagers stade 
 

a. Snekontrakt på hjemmesiden. Den snekontrakt, som vi har nu, 
skal rettes mht. afregning. Ændringen kan først ske ved 
paraplyorganisationen Husum Grundejerforenings næste 
generalforsamling (hvor nogle fra vores bestyrelse deltager). 
Kontrakten regner vi med kan ændres, og når det sker, kommer 
kontrakten ind på vores hjemmeside.  
I øvrigt er det juridiske ansvar for snerydning af fortovet sådan, at 
det er den enkelte grundejer, som skal rydde fortovet samt halvt ud 
på vejen, altså ud til midten. Der skal ændres i velkomstbrochuren, 
så det specificeres.  

b. Ændringsforslag af snekontrakt. Vores forenings 
ændringsforslag, via bestyrelsen, angår afregning af snerydning. Vi 
ønsker afregning pr. løbende meter og ikke pr. medlem. (f.eks. 
betaler vi det samme som en anden grundejerforening i GF 
Paraplyforeningen, der har lige så mange medlemmer som vi har, 
men de har dobbelt så mange vejmeter som os �). Vi rejser 
ændringsforslaget på paraplyorganisationens generalforsamling. 
(Paraplyen hedder ”Husum Grundejerforening” og har hjemmeside 
af samme navn) 



c. Gittes kontakt til Hofor ang. snegle, rotter og generel 
vedligehold på Hofors areal. Hofor holder øje og bestyrelsen har 
en kontaktperson, hvis der kommer flere problemer.  

d. Klimaprojektet – evt. nyt fra de to grundejerforeningen bag 
Husum Apotek, ved Jane. Evt. nyt fra Danas Park, ved Signe.  
Vi følger nogle grundejerforeninger i nabolaget, som har fået 
godkendt klimaprojekt. De har sendt statusrapporter til os, og vi 
følger det tæt.  

e. Håndtering af ødelagte fliser, ved Lajla. Grundejerforeningen er 
juridisk ansvarlig for vedligehold af vejbane og fliser ved huller på 
mere end 3-5 cm. 

f. Vending ved sidevejen samt over fortove, ved Signe. Vi vil 
opfordre Rødovre og Københavns Kommuner til at finde en 
trafikplanlægningsløsning, så bl.a. beboerne i de nye lejligheder på 
Slotsherrensvej ikke skal lave vending hos os. Og at diverse 
lastbiler, som kommer ind på vores små veje for at vende, heller 
ikke skal være der. Signe og Grete skriver udkast.  

 
7. Andre punkter på dagsorden 

a. Generalforsamling. Afholdes den onsdag 29. marts 2017 kl. 19. 
Forslag til dagsorden skal være sendt til janeskou@mail.dk inden 
15. februar 2017. Der er ingen fremmødepræmier i år. Indkaldelsen 
uddeles senest den 14. marts 2017.  

b. Foredragsholder til generalforsamlingen. Forslag: Kan være én 
fra Giftfri Have. Eller fra foreningen Mere liv i haven. Grete 
undersøger.  

 
8. Eventuelt 

 Fastelavn søndag den 26. feb. kl. 11. Billetter sælges fra 
 Åvendingen 10a  søndag den 19. febr. kl. 12-15 og mandag den 
 20. febr. kl. 18–20. Husk at overholde tidspunkterne. Invitationer 
 uddeles snarest.  

 Facebook. Der kan ikke træffes beslutninger i facebookgruppen. 
 Forslag skal indsendes til janeskou@mail.dk  

 Hundelorte og skraldespande på plænen. Bestyrelsen opfordrer 
 til, at man samler op efter sin hund, og at man også smider 
 hundeposer i skraldespandene. Pt. har vi en venlig sjæl, som sørger 
 for at tømme skraldespande ved plænen, så fugle ikke hiver poser 
 op, men hundeejere må gerne hjælpe til. Bestyrelsen indkøber 
 chokolade til denne hjælper hvert halve år. Signe køber.  

 11. februar 2017 

 



 

 

Underskrift: 

Jane Skou ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
Signe Knattrup ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Gitte Rosenkilde ……………………………………………………………………………………………… 


