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REFERAT 

 

1. Kommentarer til referat fra seneste bestyrelsesmøde 

Referatet blev godkendt. 

2. Økonomi 

a. Generel status 

Intet 

 

b. Regnskab 2011 

Kasserer Frank Sparholt kunne oplyse, at foreningens regnskab for 2011 var blevet 

godkendt af foreningens revisorer uden bemærkninger. 

 

c. Budget 2012 

Kassereren havde lavet 2. udkast til budget for foreningen. Dette vil blive sendt til 

kommentering i bestyrelsen. 

 

3. Vejprojekt 
a. Opfølgning på evt. punkter siden seneste møde 

Lars Plenge kontakter vores advokat og beder om hans vurdering af vores 

rådgivers opfattelse af, at vi kan gøre krav gældende over for Københavns Energi 

for den fordyrelse af vejprojektet, som de har været årsag til. Rådgiver har opgjort 

vores krav til ca. 250.000 kr. 

    

b. Status på lånet 

Første afdrag på vejlånet er betalt. Lånet afdrages månedlig. 

 

c. Første års gennemgangen 

Med henblik på første års gennemgangen af vores veje vil vi nu påbegynde 

udarbejdelsen af en liste med fejl og mangler. Listen vil løbende blive opdateret.   
 

4. Trafiksanering 

a. Status på påtryk af hajtænder 

Vi afventer Københavns Kommunes afgørelse om vigepligtsreglerne i foreningen - 

herunder om den tidligere afmærkning med hajtænder kan retableres. Vi 

foretrækker igen at få hajtænder, men Kommunen har hidtil haft den modsatte 

opfattelse begrundet med, at der ikke er nogen overordnede veje i foreningen.   

 

 



b. Københavns Kom. kommentarer til projektet 

Københavns Kommune mener, at der mangler tre vejbump, hvis vores 

trafiksaneringsprojekt skal leve op til de krav, som er gældende. Der mangler 

yderligere et bump på Sonnerupvej, et på Fuglsang Alle og et på Jægersprisvej. 

c. Kvaliteten af pålimet skaktern på vejbump. 

Skakternene på vores vejbump er begyndt at smuldre. Henrik H kontakter rådgiver 

om problemet. 

 

5. Generalforsamling 2012 

a. Dagsorden udkast 

Udkast til dagsorden blev kommenteret. Jesper indarbejder kommentarerne i den 

endelige version af dagsorden.  

 

b. Drejebog, herunder forløb og dirigent 

Jesper indarbejder også kommentarerne til udkastet til drejebog. Henrik kontakter 

Lars Nørregård Andersen mhp. at stille op som dirigent på generalforsamlingen. 

Frank H bestiller en fremviser til præsentation af power points. Jesper medbringer 

bærbar PC til bestyrelsens præsentation.  

 

c. Indkomne forslag 

Et medlem har indsendt tre forslag til behandling på generalforsamlingen. Efter 

bestyrelsens opfattelse har forslagene mest karakter af afklarende spørgsmål, 

herunder til fælleslånet og hæftelsesreglerne, hvorfor vi vil tage kontakt til 

medlemmet og forklare sammenhængen.     

 

d. Valg til bestyrelsen  

Tre medlemmer af bestyrelsen er på valg: Henrik Herløv Jørgensen, Frank 

Sparholt og Jesper Munksgaard.  

 

6. Konklusion på fastelavnsfesten 19. febr. 

Der var stor tilfredshed i bestyrelsen med afviklingen af arrangementet på Trekanten, som to 

medlemmer af foreningen havde påtaget sig ansvaret for – vores tidligere kasserer Henrik 

Larsen, Fuglsang Alle 125 og Julie Rønne, Bækkeskovvej 99.  

7. Eventuelt 

Intet. 

 

 

Jesper Munksgaard 

11. marts 2012 

 


