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DAGSORDEN
1.

alle

Kommentarer til referat fra seneste B-møde (ref. Jesper Munksgaard)
Det manglende referat fra april!

2.

Frank Sp.

Økonomi
a. Status på kontingentindbetalinger
b. PBS (Frank H og Lars)
c. Udestående betalinger

3. alle

Vejprojekt
a. Resultatet af bestyrelsens besigtigelse
b. Kommentarer til rapporten fra den tekniske gennemgang
c. Aflevering

4. alle

Trafiksanering
a. Generel status

5. Jesper

Trekanten

6. Alle

Eventuelt

/
Henrik Herløv Jørgensen
10. oktober, 2011

REFERAT
Ad.1

SENESTE REFERAT

Ingen yderligere bemærkninger til seneste referat
Øvrigt: Det manglende referat fra april når nok aldrig frem, så det udgår af fremtidige dagsordener.

Ad.2

ØKONOMI
a) Frank Heiberg opdaterer restancelisten og sender den til FS d. 11.10
Frank Sparholt redegjorde for nogle enkeltsager, bl.a. hjælp til medlemmer som
ønsker at indefryse vejbidraget.
b) Det blev diskuteret hvorvidt vi skal betale for yderligere en adgangskode til PBS.
Frank Heiberg undersøger omkostningerne herved.
c) Vi mangler regnskab fra vores pladsmand som varetager renhold og havearbejde på
trekanten. Da det er i foreningens interesse, at vi får afregnet den type udeståender
hurtigst muligt, vil Frank Sparholt kontakter ham.

Ad.3

VEJPROJEKT

Så er vi ved at kunne se en ende på vejprojektet.
Inden bestyrelsesmødet besigtigede bestyrelsen det udførte arbejde. Generelt er vi meget tilfredse med
resultatet. Der er følgende spørgsmål samt kommentarer til Hartvig Consults rapport fra den tekniske
gennemgang:
a) Der er rigtig mange steder hvor kantstenene ikke står tæt nok, og derfor løber der grus
ud. Hvad er planen for den omtalte bagstøbning?
b) Risbyholmvej/Fuglsang Alle: vestvendte hjørne kan vi ikke godkende.
c) Risbyholmvej/Fuglsang Alle: hvorfor har man afveget de generelle anvisninger om
flisebelægning ved T-kryds?
d) Fugning mellem fliser er stadig mangelfuld mange steder. Der er især ved hjørner at
dette ses.
e) De gule 10-meter markeringer skal reetableres.
f) Der hvor kantsten med gule 10-meter markeringer er genbrugt skal det verificeres, at
de er sat korrekt, så de kan godkendes af KK og politi
g) Det haster med at få påklæbet thermoplast trafikmarkeringeren (hajtænder)
h) Hvorfor er arbejdspladsen på Sonnerupvej endnu ikke nedlagt?
i) Vi mangler en afklaring om rensning af tjære på kantstene og rendestensbrønde.
Angående Brønshøjgaard Havebys del af Sonnerupvej, som vi har benyttet til arbejdsplads, har
bestyrelsen bedt Hartvig Consult om at få bragt området i orden, med er resultat som minimum er på
samme niveau som inden vejrenoveringen startede. Dette er sket, og der er lagt nyt asfalt dér hvor det
har været nødvendigt.
Ad.4 TRAFIKSANERING
a) Arbejdet pågår i denne uge og vi afventer det færdige resultat
b) På Bækkeskovvej nr. 38-40 står der en skurvogn præcis dér hvor der skal være et bump.
Beslutningen er, at den slags forhindringer må Munck Asfalt være vant til og derfor selv
håndtere, så bestyrelsen gør ikke noget.
Ad. 5

TREKANTEN

Området fremstår i fin stand, med nyklippet hæk og graffitifrit skur.
Ad.6

EVENTUELT

a) Bestyrelsen ærgrer sig over at loppemarkedet som et par beboere ville planlægge i september
ikke blev gennemført.
b) Det ser ud til at et tidligere bestyrelsesmedlem, Henrik Larsen, atter har lidt tid til overs til
foreningsarbejde, og derfor opfordrer bestyrelsen til at Henrik indtræder som suppleant.

