
           Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 27.feb hos Jane, Dys. 13 

27. februar 2018 

1. Afbud: Signe 
2. Godkendelse af dagsordenen. Godkendt.  
3. Underskrift af referat fra forrige mødet d. 8.11 hos Lars. 

Referat er skrevet under.  
4. Nyt fra formanden  

a. Vejene  
1)Lapning af foreningens fortove og veje: Jaques, 
Dyssevænget 34a, vil gerne hjælpe og skaffer 
materiale hjem. Han arbejder med veje til hverdag. 
Jane og Jaques laver en plan og melder ud på 
facebooksiden, når det er tid til at hjælpe. 
Derudover er sugehullet på Åvendingen lukket og 
sagen er afsluttet.  

2)Teknik -og Miljø forvaltning - Vending på vejen. 
Tidligere bestyrelsesmedlem Grete Rung hjælper til 
med denne specifikke opgave. Vi er i dialog med 
kommunen, men det er muligvis et vilkår, som vi må 
leve med.  

3)Fortov på Slotsherrensvej: Meldingen fra 
Københavns Kommune er, at der i 2018 bliver lavet 
fortov på nordsiden af Slotsherrensvej - altså vores 
side af Slotsherrensvej mellem Stenløsevej og til 
Rødovregrænsen 

5. Nyt fra kassereren  
a. Kontingent restance: Der er 7 tilbage af de restancer som 

har huseret i et stykke tid. Vi har en enkelt sag til 
inkasso. Pt har 37 matrikler restancer. Kassereren går 
lige rundt og minder om at få betalt.  

b. Regnskab + års regnskab til GF: Hele vores opsparing er 
nu overført til Danske Bank og de tidligere konti er 



lukket. Lajla Klamer gennemgik regnskabet og mangler 
den sidste afslutning af årsregnskabet og så er det klart 
til revision.  

6. Verserende sagers stade. 
a. Korrespondance med advokat Henrik Ravnhill: Der kører 

en inkassosag og sagen går sin gang.  
b. Referater på hjemmesiden: De gamle referater skal 

lægges ind, så rækken er komplet.  
c. Bestyrelses opdatering på hjemmesiden: Det er gjort.  
d. Værn mod påkørsel af hjørner: Lars har været i dialog 

med kommunen om tilladelse til at lægge kampesten på 
hjørnerne, så biler og lastbiler ikke kører op over 
fortorvet. Der skal laves et forslag, som skal vedtages på 
generalforsamlingen om hvorvidt vi ønsker disse sten. 
For 4 kampesten er prisniveauet ca 3800kr + moms.  

e. Bøjet skilt: Vi spørger Jaques (dys 34a) om han vil 
hjælpe med at få det rettet op, så vi ikke skal købe et nyt 
skilt til omkring 30.000kr.  

f. Tømning af skraldespande på plænen: Et medlem har 
henvendt sig vedrørende uregelmæssig tømning af 
skraldepandende på plænen. Medlemmet overvejer, om vi 
skal droppe skraldespande. Der er sat system i 
tømningen og ordningen fortsætter.  

7. Punkter på dagsorden: 
a. Generalforsamling 5.4.  

1)Indkald-udkast bilag1 og omdeling: Jane gør klar 
og finder ud af hvor vi trykker.  

2)Indkomne forslag: kampesten 
3)Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer bilag2: 
Gennemgået og klar til generalforsamling.  

b.
8. Eventuelt: 



• Jane: Ku vi lave om på traditionen om spisning efter 
generalforsamling? Arrangementet flyttes til en anden 
aften og ud i byen. Der tilbydes aftensmad for 200kr pr 
deltager. Beløbet svarer til hvad budgettet har været de 
foregående år. 


