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Bestyrelsesmøde hos Birgit Philipp. 

Tilstede var Birgit Philipp, Jan Treu, Ib Vilhelmsen, Steffen Bøgevig, Charlotte Pedersen, Thomas Bergmann 

Krogh og Peter Bagger Nielsen. 

 

1) Bestyrelsmødereferatet fra 12 marts 2019 godkendt. 

2)a) Hjemmeside.  Peter sagde, at han havde problemer med at forstå og anvende den nye 

hjemmeside, og at såfremt det ikke lykkes for ham indenfor overskuelig tid at blive fortrolig med 

arbejdsgangen i at vedligeholde hjemmesiden, så ville han nedlægge sit hverv som sekretær og dermed 

også sin plads i bestyrelsen. Steffen havde den nyindkøbte foreningscomputer med, og man vedtog at Peter 

og Steffen ville give det endnu et forsøg, når der nu på den kun lå programmer der vedrørte hjemmesiden, 

så ikke alle andre uvedkommende ting blev blandet ind i sagen. 

2)b) Man ønskede at så mange som mulig af de betydende historiske papirer bliver digitaliseret 

og lagt på hjemmesiden. De fleste under bestyrelssiden, og kun de der har størst betydning for 

medlemmerne komme på medlemssiden. 

2)c)d)e)f)g) Alle informationer ligger pt. På hjemmesiden, men skal måske opdateres. 

3) Man vedtog at rette henvendelse til Ndr.H.(Birgit) for evt. sammen med dem at finde en 

løsning på uønsket fremmed parkering. Man ville prøve en løsning, som nu findes ved Flintholm og Vanløse 

Stationer med 3 timers parkering i dagtimerne, med henvisning til at Danshøj Station bruges af pendler, 

som dagparkerer i vort område, og leasingbiler, som ofte holder parkeret i længere perioder.  

4) Der var en debitor der mangler at betale. Den samme som hver gang betaler for sent, men 

de har hidtil kommet ind efter trussel om inkasso.  Vor saldo er ca. 6,5 mill. Så det affødte en længere snak 

om evt. at starte på et renoveringsproject enten delvis (f.x.) Maribovej, Banholmvej, Nystedvej og 

Rødbyvej, eller hvis økonomien tillader det hele området. Man besluttede, at Birgit ville prøve at finde et 

par gode rådgivere, som kan være behjælpelig med at udarbejde project og økonomisk overslag. Man 

kunne også få lavet en kodeberegning af området, hvis vi indenfor et par år kan udføre det endelige 

arbejde. Udfra de aftaler der ligger med AKB og Skolen/institutionerne, så bliver henholdsvis 25% og 11% af 

vejudgifterne refunderet derfra. 

5) Der kom et forslag på generalforsamlingen om at Grundejerforeningen kunne yde tilskud til 

sociale tiltag. En umiddelbar hindring er en landsretsdom der siger, at foreninger som man er tvunget 

medlem af ikke må bruge kontingentmidler til fester o.l. med mindre der er 100% tilslutning.  

6) Den brolægger vi har bedt om at afgive et tilbud på årets akutte reperationer har endnu ikke 

reageret, så Ib blev sat på sagen, så vi kan få reparationerne udført inden vinter. 

7) Man diskuterede hvad man kunne foretage sig overfor medlemmer der ikke får klippet hæk 

eller luet fortov og hvor hækken gror ud til midt på fortovet. Der var mest stemning for at der blev 

udarbejdet en skrivelse, men at den så måske blev overbragt personligt, så man samtidigt kunne få en lille 

snak med medlemmet. Birgit vil udarbejde et udkast. 
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8) Ikke noget nyt i forhold til Grf. Ndr. H. 

9) Grundejeren DK holder i løbet af efteråret et mødt om parkeringsproblemer på private 

fællesveje. 

10) Na. 133 har spurgt om vi vidste noget om den sti der løbe langs hans skel mod na. 127? Om 

den tilhørte ham eller naboen eller ingen af dem? Vi har svaret, at vi ikke har noget skriftligt om 

forholdene, men at det virker sandsynligt, at stien er blevet oprettet da man udgravede viadukten i 

30’erne, og derved afbød forbindelsen til ”Kirkestien”. Den løb på det tidspunkt  langs Nordsiden af 

Jernbanen. Ved at stien blev lavet og samtidigt trappen fra Vigerslevvej til Nakskovvej kom til, blev 

forbindelsen til Kirkestien genoprettet.  Det bygger kun på et kvalificeret gæt, men vi henviste ham til at 

spørge hos DSB. 

 

Peter Bagger Nielsen 


