
 

    

   Referat af bestyrelsesmøde d. 23. Marts 2017 hos Grete, Åvendingen 20A 

1. Afbud: Lajla og Thor 

2. Godkendelse af dagsordenen. Dagsorden er godkendt.   

3. Underskrift af referat fra forrige mødet d. 22.nov & 
11.feb. Referat fra dette møde samt de to foregående bliver 
underskrevet næste gang.  

4. Nyt fra formanden  
a.Indkald til GF i Paraply foreningen Husum Grundejer-

forening: Vi er primært med for at få rettet snekontrakten. 
Det er vigtigt, at vi har hånd i hanke med at der bliver ryd-
det sne og at det bliver gjort tilfredsstillende. Der er pro-
blemer med at sneen ikke bliver ryddet på Spangen og vi 
beder dem være ekstra opmærksomme på at få ryddet or-
denligt. Der er stillet forslag om ny snekontrakt og bestyrel-
sen tager den med til gennemgang og godkendelse på ge-
neralforsamlingen.  

b. Generalforsamling og forslag: Indkaldelsen er uddelt 
rettidigt. Grete køber en vingave til oplægsholderen fra 
Giftfri Have. Der er indkommet 1 forslag. Lokale er på 
plads.  

5. Nyt fra kassereren: Punktet er udskudt til næste gang på 
grund af afbud fra kassereren.  



a. Kontingent restancer: Der arbejdes på et udkast til 
skyldnerne. Gitte laver et udkast.  

b. Regnskab  
c. Ny bank 

6. Verserende sagers stade. 
a. Kontakt til Rødovre og Kbh. kommuner vedr. vending 

ved Slotsherrensvej/Åvendingen og ind ad Åvendin-
gen. Bestyrelsen har kontaktet Rødovre og Københavns 
kommune for at få forbedret trafiksikkerheden samt skåne 
vores fortove og veje. Sagen er, at der er utroligt mange 
biler som laver en uvending på Slotsherrensvej - gerne op 
over fortovet - eller kører store lastbiler ind ad vores veje 
for at vende. Også gerne op over vores fortove. Dette øn-
sker bestyrelsen, at de to kommuner finder en løsning på i 
deres trafikplanlægning. Især med det nye byggeri på 
Slotsherrensvej i Rødovre, er trafikken taget til.  
Rødovre Kommune har svaret. De henviser til at selve ven-
dingen foregår i Københavns Kommune. Bestyrelsen vil på-
pege overfor Rødovre Kommune at trafikken kommer fra 
Rødovre, men vil også følge op overfor Københavns Kom-
mune. Der arbejdes fortsat på sagen.  

7. Punkter på dagsorden: 
a. Vedligeholdelse af fortov og vej: Uafklaret på grund af 

afbud. Vi ved at der er huller og vi lapper dem når tempe-
raturen er til det. Skulle andre have lyst til at give en hånd 
med, så tager bestyrelsen gerne imod.  

b. Kontrakt med gartner i udbud: Punktet skulle have ind-
ledt med en godkendelse af  den nuværende gartners kon-
trakt for 2017 som blev fremsendt i februar. Det blev imid-
lertid overskygget af, at formanden havde indhentet et til-
bud fra en anden gartner, og at dette tilbud ikke blev præ-
senteret for bestyrelsen i god tid men først på mødet. Be-



styrelsen er uenige i hele proceduren omkring dette punkt 
og starter forfra i sagsbehandlingen af den nuværende 
gartners tilbud. 

c. Gamle referater: Grete arbejder med at opdatere rækken 
af referater. Jane kommer med de eksisterende arkiver til 
Grete.  

8. Eventuelt: Vi har talt om at lave en tilføjelse til vedtægterne, så 
vi kan bruge digital godkendelse af referaterne og dermed spare 
en masse papir. Derudover kan forretningsgangen lettes ved at 
kunne gøre det digitalt.  

Jane Skou 

Signe Knattrup 

Gitte Ganderup 

Jan Steffensen


