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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 19.11  

Tilstede: Birgit Philip, Thomas Krogh, Jan Treu, Peter Bagger Nielsen, Steffen Bøgevig, Ib Vilhelmsen 

Punkt 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 27.8.19 

Referat blev godkendt. Thomas valgt til referent.  

Punkt 2. Rådgivningstilbud fra hhv. Sweco og Spanggaard og Wirenfeldt (udsendt) – beslutning. 

 
Vi har modtaget to tilbud. Spanggaard & Virenfeld og Svecos tilbud er direkte sammenlignelige. Der blev 

diskuteret omkring, hvordan vi fremlægger forslaget om vejrenovering. 

Det skal undersøges, om det er en holdbar løsning at skrælle asfalt af vejbanerne, så fortovene ikke skal 

hæves så meget. Bestyrelsen tror ikke på dette.  Omkostningerne for de enkelte medlemmer ved hævede 

fortove skal tilbydes dækket enten ved en betalt rampe eller et engangsbeløb. 

Inden projektet bliver startet op skal hver matrikel have mulighed for at tage stilling til indkørsel. Det bør 

dækkes af grundejerforening.  

Vi skal afholde informationsmøder løbende om processen.  

Det er bestyrelsens beslutning, at vi accepterer rådgivningstilbuddet fra Spanggaard & Virenfeld, og at et 

konkret forslag til vejrenovering fremlægges på den ordinære generalforsamling i april 2020.  

Punkt 3. Praktikken – task force – beslutning. 

Der vil komme en periode hvor der virkelig skal laves noget i den kommende periode.  

Der er brug for en der kan køre parløb med formanden om processen. Der er byggemøder der skal passes. 

Birgit vil stadig køre det juridiske. Peter , Ib og Thomas vil gerne være med i processen.  

Punkt 4. Tidsplanen både i forhold til arbejdet og generalforsamlinger – beslutning. 

 

Det er godt at få fat i håndværkere så hurtigt som muligt. Men det er realistisk, at vi først kommer i gang 

2021. Der vil undervejs være a conto betalinger.  

Vi skal tage hensyn til Søren Davidsen/AKB grundet deres budget. Skolen/Københavns ejendomme skal 

ligeledes adviseres.  

VI skal have særskilt tilbud på og plan Nakskovvej, da den er planlagt som skybrudsvej. Det er HOFOR der 

står for at lave skybrudsvej.  

Til møder er tirsdag bedst. 

Tanker om tidsplan: 

Vi beder om rådgivningsrapport nu til fremlæggelse til generalforsamling i april. NB Påsken falder i 2. uge i 

april 2020. 

Vi beder om opstartsmøde med Spanggaard & Virenfeld i januar.   
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Ved forventet vedtagelse i generalforsamling kan vi så gå i gang med udbud og licitation. Der skal være 

forslag om bestyrelsesmedlemmer bliver kompenseret for arbejdet. Jan foreslår promillesats til arbejdet 

med det. Jan udarbejder forslag. Det tænkes begrænset til projektets varighed. 

Vi skal se grundigt på den endelige kontrakt.  

Punkt 5. Indhold herunder sænkede vejbaner/hævede fortove, Nakskovvej evt. 2 tilbud, kun SH 

som arbejdsplads og andet – beslutning. 

Vi har talt om vi skal have særskilt tilbud for Nakskovvej. Vi skal spørge HOFOR om de vil indgå i samarbejde 

skybrudssikringen om Nakskovvej. Der er let skepsis overfor om HOFOR kan levere på forespørgsler fra 

foreningen. 

Overkørsler skal med i tilbud. Herunder barnevogne og kørestole kan køre op på fortove. 

Punkt 6. Vanding af træ 

Træet ser fint ud. Det går godt. 

Punkt 7. Parkering 

Der er møde 20.11, hvor vi er repræsenteret. Der er stadig problemer med leasing biler. Grundejeren.dk 

tager det op. Skolen og AKB skal orienteres omkring parkeringsproblematik. 

Vi starter processen med parkering.  

Punkt 8. Vejreparationer 

Der er ingen grund til mindre reparationer, på nær Nakskovvej. Der er ikke umiddelbart nogen større 

problemer. Vi afventer og stiller arbejdet i bero. 

Punkt 9. Fortorvsrenhold  

Vi vil afvente at hjemmesiden bliver mere aktiv og at det bliver forår. Der er hække i området, hvor 

beboerne skal adviseres om hvordan hækkene skal klippes. Ligeledes fejning af rendestene. God ide med en 

skrivelse. Birgit vil lave et udkast til en skrivelse. 

Punkt 10. Hjemmeside. 

Der er blevet arbejdet på siden i 3½ time, der venter på at blive gemt.D 

er er ca. 15 der har meldt sig til registrering til hjemmesiden. Det er aftalt at Peter og Steffen taler sammen 

om det videre forløb.  

Der må gerne laves notifikation om ”Nyt på siden”. 

Punkt 11. Evt.Jan orienterede om at vi skal omlægge vores system vedr. opkrævning til vejbidrag og 

kontingent. Samtlige medlemmer skal gentilmelde sig. Når tingene er lagt over på en ny platform, så er det 

nemt.  

Næste 21. januar 2020 kl. 19 Madklubben Vesterbro (Vesterbrogade 62) 


