
GRUNDEJERFORENINGEN SØNDRE HANSSTED 29 nov. 2018 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 27.11.18 

---------------------------------------------- 

Tilstede: Jan, Peter, Steffen, Charlotte og Birgit,  Afbud: Jesper og Ib 

 

ad 1. Referat 2.10.18 godkendt 

 

ad 2. Økonomi. Jan redegjorde for ca. 5 debitorer, som vil blive rykket én gang til og derefter sendt til 

inkasso. 

 

ad 3. Nordre Hanssted - møde om trafiksikkerhed: Vi kan ikke deltage på de foreslåede datoer. Alternative 

datoer: Ti 8.1., to 10.1., ti 15.1. eller to 17.1. kl. 19.30. Ellers februar. Birgit anmoder om emner på forhånd. 

 

ad 4. Parkering rotunder - udskudt 

 

ad 5. Vejvedligeholdelse - Maribovej. Birgit orienterede om status. Vejbump ikke godkendt. Enighed om, at 

hvis hævede vejflader i kryds godkendes, skal Peter Hartvig ikke udføre arbejdet. Også enighed om, at vi 

ikke ønsker metallister imellem disse. Hvis disse ikke kan undgås, ønsker vi at vende tilbage til de gamle 

bump uden steler. Disse skal i givet fald så reetableres for NH's regning, da de blev fjernet uden SH's 

samtykke. Vi vil også tage forbehold for krav på reparation af vores del af vejbanen i de fjernede bump, da 

der er huller. 

 

ad 6. Klimatilpasning - intet nyt fra Hofor. 

 

ad 7. Krisebærtræ. Tilbuddet fra Sitas blev accepteret, dog med den ændring, at bestyrelsen ønsker et 

større træ med en større omkreds. Total omkostning må gerne komme op på 50-60.000. Birgit får myt 

tilbud fra Sitas, som sendes til bestyrelsen. Søger også oplysning om vandingssække (frost?) Husk 

vejbelysningsledning i forkant af trekanten. Jan checker med firma, som i forvejen passer grønne anlæg. 

 

ad 8. Grundejeren.dk. Birgit orienterede om udviklingen i TMF. 

 

ad 9. Birgit bekræftede, at TMF og politi oplyser, at opkald til 114 er eneste myndighedskontakt ved 

støjgener. 

 

ad 10. Nyt punkt: Modernisering GSH's hjemmeside. Steffen forelagde forslag til indkøb for ca. 850 kr. pr. 

år.Vedtaget. Derudover omkostning til koder på ca. 3-5000 kr. Vedtaget. Steffen og Peter arbejder videre. 

 

ad 11. Nyt punkt: Bestyrelsesmøde med middag: enten ti 8.1. eller 15.1. Bekræftes, når mødeaftale med NH 

i hus. Sted: Madklubben, Vesterbrogade. 

 

ad 12. Evt. Generel drøftelse om diverse emner :-) 

 

Referent:   Brgit Philipp 

 


