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Jesper Munksgaard, Frank Sparholt, Frank Heiberg, Hans Offersen
Henrik Herløv Jørgensen
Jens Ole Grejs Petersen

REFERAT
1. Kommentarer til referatet fra bestyrelsesmødet d.11. marts 2015
a. Referatet blev godkendt, med få kommentarer. Hans Offersen indarbejder
kommentarer og udsender godkendt referat.
2. Økonomi
a. Kasseren forelagde regnskabet for 2015 gældende frem til 31. marts 2015. Der er ikke
nogen nævneværdige afvigelser.
3. Veje og fortove
a. Status og eventuelle skader
Der er ikke registreret skader siden bestyrelsens vejgennemgang d. 21. marts
b. Klagesag mod Københavns Kommune. Se anvisning fra advokat, og andre mails
Henrik Jørgensen kontakter advokat Bjørn Nielsen, for at få afklaret nogle punkter.
På generalforsamlingen d. 23. april, vil bestyrelsen høre hvad medlemmernes
holdning er til, hvorvidt GF31 skal indlede en sag med Københavns Kommune
Bestyrelsen vil kort efter generalforsamlingen beslutte, hvad vi gør i denne sag.
c. Vejbesigtigelse d 21. marts, - Plan for opfølgning på skader
Skader og nedslidning på foreningens veje kan opdeles som følger:
i. DONG har udbedret fejl og mangle konstateret ved 1-års gennemgang.
Udestående er de punkter, som vi ikke er enige om, jf. pkt.3.b og mange
tidligere bestyrelsesmødereferater.
ii. Vejprojektet:
1. Der er sætninger i form af lunker omkring et antal brønddæksler.
2. Der vaskes meget grus bort i tracheet mellem fortovsflise og kantsten.
3. Der konstateres flere steder hvor asfalten har slået revner.
I anledning af ovenstående kontaktes Hartvig Consult
iii. Mange fortove og kantstene bliver misligholdt af medlemmerne.
1. 2 konkrete sager håndteres ved direkte henvendelse til beboerne
2. 1 sag forsøges klarlagt ved henvendelse til Københavns Kommune
4. Generalforsamling d. 23. april 2015 kl. 19:00
a. Praktiske forhold blev aftalt
b. Punktet Nabohensyn/Ordensregler blev atter diskuteret og et oplæg til
generalforsamlingen blev fastlagt.

5. Københavns Kommune – projekt gadebelysning
a. Der er gennemført vejsyn, med deltagelse af Bravida, Københavns Kommune og
Hans Offersen fra GF31 bestyrelse.
b. Vi afventer stadig dato for projektets udførelse. Det kan konstateres, at der er aktivitet
på vejene i nærheden.
6. Trekanten
a. Intet til referat
7. Eventuelt
a. Intet

Henrik Herløv Jørgensen/ 10. april 2015

