
Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 04 oktober 2016 hos Birgit Philipp 

 

Dagsorden: 

1) Godkendelse af referat 01-03-2016 

2) Økonomi (JT) 

3) Opfølgning generalforsamling 2016 

4) Hanssted Skole – betaling af kontingent og vejbidrag (BP) 

5) Fritidsinstitutionerne Rødbyvej (BP) 

6) Vejvedligeholdelse (IV) 

7) Klimatilpasning, orientering  

8) Grønne områder (JT) 

9) Grundejeren DK, orientering om rokkerborge, TMF. (BP) 

10) Evt. 

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

Pedersen.  

Afbud fra Steffen Bøgevig. 

1) Godkendt. 

2) Der er enkelte ubetalte gebyrer for nye grundejere. Jan har kontakt og regner med det går i orden 

hurtigt. Besluttet, at ekspeditionsgebyr er kr. 1.000 ved ejendomshandel. 

3) Intet udestående. 

4) Efter lange og seje forhandlinger er det lykkedes at få Skolen til at betale både kontingent og 

vejbidrag. 

5) Birgit og Jan vil nu give sig i kast med Fritidsinstitutionerne. 

6) Der var nogle ting fundet ved forsommerens vejgennemgang som endnu ikke var udbedret, men Ib 

vil kontakte brolæggeren. Man talte om igen at forsøge at få lavet en aftale med Ndr. H. om 

Maribovej. Evt. at være fælles om udgifterne til vedligeholdelse. Men man vil satse på en skriftlig 

aftale.  Birgit finder udkast til ny aftale, som skulle erstatte 1966-aftalen, frem og sender den til den 

øvrige bestyrelse til drøftelse og evt. forelæggelse for NH. Kommunen har efterspurgt, om der er 

noget der skal tages op med DONG til endelig afslutning af ledningsarbejdet? Der var et par steder 

hvor fliser ligger løs, og Ib vil lige tage en runde og kontrollere endnu en gang. Giver besked til 

Birgit, som svarer Dong. Melding skal gives før d. 30 oktober. 

7) HOFOR har nu meldt ud, at alle de foreninger der har indgået en aftale med HOFOR kan nu få 

finansieret deres projekt, men der er stadig stor uklarhed over, hvad dette tilbud reelt dækker. Det 

er ikke muligt at få enslydende svar fra HOFOR.  Grundejeren DK vil holde et medlemsmøde i 

efteråret (28.11.), hvor man kan udveksle erfaringer og blive opdateret. 

8) Der er blevet beskåret træerne både på firkanten og trekanten. Resultatet tilfredsstillende. 

9) Udvalget der har arbejdet med problemet Rockerborge  er snart  færdig, og så vil der komme et 

lovforslag, formentligt i løbet af efteråret eller omkring årsskiftet, som forhåbentlig vil løse en del af 

problemerne. 

10) Næste bestyrelsesmøde: tirsdag, den 10.01.17 kl. 18.30 i Madklubben, Vesterbrogade. 

 

Peter Bagger Nielsen 

 


