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Bestyrelsmøde d. 2/10-2018 hos Jan Treu. 

Tilstede var Birgit Philipp, Jan Treu, Ib Vilhelmsen, Steffen Bøgevig, Charlotte Pedersen, Peter Bagger 

Nielsen. 

1) Referatet fra 14 marts 2018 godkendt. 

2) Vi har ingen udestående kontingentbetalinger. Jan vil fremsende balance pr. 30/9. 

3) Vi har sendt opkrævning til Skole og Fritidsinst. Til Københavns Ejendomme, som om de ikke 

var medlemmer af GSH, altså på vejbidrag uden kontingent, og de er blevet betalt uden 

kommentarer. Vi har ikke hørt mere til tilbagesøgningskravet, så bestyrelsen anser sagen 

som afsluttet. 

4) Birgit har talt med Niels Wange i kommunen, som sagde, at der var 1 af 3 ting man kunne 

gøre. Enten lave en ”parkerings forbudt” zone i rotunderne incl. Adgangsvejen, eller man 

kunne afhente affald ved starten af indkørslen til rotunderne, eller man kunne udvide 

vejbanen i rotunden ved at fjerne en mater eller så af græsset. Det er dog relativt dyrt, idet 

det indebærer en omlægning af afløbsbrøndene. Man vedtog at Ib skulle foreligge 

mulighederne for beboerne i rotunden og høre deres mening, men også at fremligge 

problemstillingen på generalforsamlingen. Bestyrelsen mener ikke nogen af løsningerne er 

ønskelige. 

5) Der er store problemer i Ndr. H. p.gr.a. fortovene er blevet hævet så meget, at flere har store 

spring ved overgangen mellem fortov og indkørsel. Planen med at lave forhøjede kryds er 

endnu ikke godkendt i kommunen, så det kan endnu ikke udføres.  Vi har aftalt at dr kun 

bliver lagt asfalt på den del af Maribovej der ligger op mod Ndr.H., således at vi ikke skal 

have ændret vore kantsten og regnvandsbrønde. Men hovedbrønddækslerne midt i vejen 

bliver nødt til at blive hævet. Hvis de får godkendt bumpene midt i krydsene, så skal vi også 

have ændret vore kantsten i de pågældende kryds. Kommunen har også talt om, at der kan 

blive problemer med afstanden fra det hævede kryds til vores første bump. Den anbefalede 

afstand mellem bump, hvis man ønsker en hastighed på 30 km/t er 75 meter. Der skal være 

et møde mellem kommunen og Ndr.H., hvor Birgit har ønsket at blive deltager, for at holde 

øje med udviklingen. Asfalt bliver lagt indenfor de næste 3 uger, men ingen bump. 

6) Sikre skoleveje. Der er ikke sket noget. Vi kan evt. tage projektet op igen. 

7) Klimatilpasning: Intet nyt. 

8) Jan havde talt med gartnere om Kirsebærtræet. Han mener ikke træet kan reddes, så det bør 

fælles og plante et nyt. Man besluttede at henvende sig igen til gartneren om evt. at få det  

udført nu. Man besluttede igen at bestille grus til glatførebekæmpelse, og bestille 

brøndrensning. 

9) Grundejeren.dk er gået ind i et søgsmål  mod Kbh. Kom. Om dobbelthuse 
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10) Birgit syntes vi skal udsende en skrivelse til medlemmerne angående støj, især meget højt 

musik afspillet i haven. Bl.a. skal folk vide, at hvis man føler sig generet, så skal man ringe til 

politiet, som så vil komme og påtale støjgenen, samt påbyde at musikken dæmpes eller 

slukkes. Hvis man ikke overholder påbuddet, kan der udskrives en bøde. 

11) Vi fik ryddet ud i det gamle regnskabsmateriale. 

12) Man snakkede om at lave en ny og lidt mere moderne hjemmeside. Jan og Steffen vil se på 

mulighederne. 

 

Peter Bagger Nielsen / sekretær 

 


