
Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 15 september 2015 hos Birgit Philipp 

 

Dagsorden: 

1. Orientering Klimavej Aps v/Hannibal Rasmussen 

2. Godkendelse referat 2.6.15 

3. Økonomi generelt + nye medlemmer? JT 

4. Veje  - lysmaster oktober 2015 – reparationer efterår/forår? 

5. Indledende drøftelse klimaveje 

6. Grønne områder JT 

7. Hajtænder – orientering BP 

8. Grundejeren.dk – orientering rockerborge BP 

9. Evt. 

 

Tilstede var Birgit Philipp, Ib Vilhelmsen, Hans Christian Preene, Jan Treu, Peter Bagger Nielsen, Steffen 

Bøgevig , Charlotte Pedersen. Desuden fra  KLIMAVEJ Hannibal Rasmussen. 

1) Hanibal Rasmussen fortalte, at Nakskovvej  var,  i de Kommunale planer, udpeget som Skybrudsvej. 

Det betyder, at overfladevand skal  /bør ledes uden om kloarkerne. Hvis vi kan få udarbejdet en 

plan for et sådant projekt og indsendt det inden 31/12-15, er der mulighad for at få 100% refusion 

af projektprisen, men fremtidig vedligeholdelse skal vi selv stå for. Hvis man ikke når at få et 

projekt, der kan godkendes, ind før 31/12, vil man efter 1/1-16 stadig kunne søge, men nu kun med 

75% refusion.  

Vigerslevvej er også udpeget som skybrudsvej. 

KLIMAVEJ tilbyder en pakke, hvor de udarbejder et skitseprojekt inklusiv hydrauliske beregninger 

og indsender ansøgning til forsyningssekretariatet. For at opnå 100% refusion skal dette gøres 

inden 31/12-15. Hvis projektet godkendes vil COVI lave det endelige projekt, sende det i udbud, 

lave tilsyn og styring samt løbende rapportering til HOFOR med slutgodkendelse af det færdige 

anlæg. 

LEF (Langfristet erhvervsfinansiering) skaffer opnåelse af lånefacilitet. Løbende årlige udgifter 

finansieres af HOFOR, typisk over 25 år. Såfremt projektet skal startes, skal der til KLIMAVEJ betales 

et depositum på 40.000,- kr. Hvis projektet gennemføres og godkendes, tilbagebetales beløbet. 

Afhængig af financieringen kan der blive tale om a) at hver enkelt matrikel skal underskrive aftalen 

eller b) det kan måske klares med en generalforsamlingsvedtagelse (evt. med kvalificeret flertal).  

Der var en længere diskussion om forskellige muligheder og konsekvenser, men man nåede frem til 

at vi ville se på sagen og vende tilbage til KLIMAVEJ snarest. 

Efter Hannibal Rasmussen var gået talte vi om, at det i forhold til vor planer om renovering af veje 

og fortov, nok var lidt for tidligt. Men det var måske interessant at få lavet et skitseprojekt evt. med 

flere muligheder, så vi havde en idé om, hvad der kunne laves og hvad ikke, og måske også en 

beløbsramme. 

2) Protokollen godkendt. 

3) Jan havde haft problemer med at blive godkendt hos NORDEA, men nu er det gået i orden. Ellers 

ingen problemer. 



4) Vi skal ud og kontrollere hvor de nye lysmaster skal stå i morgen. Efter masterne er opsat, vil vi se 

om der evt. er et par fliser og/eller et par huller der skal ordnes inden vinter. 

5) Er behandlet, se ovenfor. 

6) Græsset er slået regelmæssigt, men vi mangler stadig at betale for det sidste. 

7) Der er ikke kommet nogen reaktion på vores henvendelser. 

8) Birgit fortalte, at udvalget der skal se på hvad man kan gøre for at undgå rokkerborge arbejder støt 

og roligt fremad. Hun forventer der kommer et par initiativer herfra. 

9) Der var ikke yderligere, så mødet blev hævet. 

 

 

 

 

Peter Bagger Nielsen 


