
 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 

20. oktober 2015 

 
Mødested: Pilegården 

Referent: Hans Offersen 

Deltagere: Henrik Herløv Jørgensen, Jonas Akrouh Larsen, Hans Offersen, Frank 

Sparholdt og Jesper Munksgaard 

Fraværende:  Frank Heiberg og Nicolaj Nielsen 

 

 

Formøde med ØENS Ejendomsadministration AS: 

 

Mødet med Bjørn fra ØENS blev holdt for at belyse GF31 administrationsopgaver og hvad 

ØENS kan tilbyde. 

På basis af et tilbud som Jonas fremskaffer træffer bestyrelsen sin beslutning. 

 

 

REFERAT af Bestyrelsesmødet uden ØENS tilstedeværelse. 

 

1. Kommentarer til referatet fra bestyrelsesmødet den 10. september 2015 

Ingen kommentarer. 

 

2. Økonomi 

a. Regnskab blev fremvist. Bankudtog viste at konti beholdning var til stede. 

b. Vi fik et positiv indtryk af ØENS og overvejer at lave en aftale med dem. 

 

3. Hjemmeside 
a. Der bliver oprettet en fane/punkt på hjemmesiden med oplysninger om vejlånet: 

restgæld, rente. 

b. Ved mail til bestyrelsen, skal der sendes et autosvar. 

 

 

4. Veje og fortove 

a. Status og eventuelle skader 

Grus på hjørnet af Svenstrupvej/Risbyholmvej er blevet fjernet siden vejsyn. 

Ingen skader siden sidste møde. Link til fejlmelding af manglende belysning vil blive 

lagt op på hjemmeside.  

b. Vejbesigtigelse den 21. marts – Hartvig Consult afventer bl.a. regnvejr så lunker kan 

besigtiges. 

 

5. Københavns Kommune – projekt gadebelysning 

a. Orientering fra diverse vejgennemgange 

Ibrugtagning med deltagelse af Hans d. 22. september på Risbyholmvej, Svenstrupvej 

og Fuglsang Alle. Hans vil efterlyse referat fra Reno fra Citelum. 

b. Kommende aktiviteter: Ibrugtagning d. 26. okt. Kl. 11:30 er blevet aflyst, da der er for 

mange fejl der ikke er udbedret. 

 



 

 

6. Trekanten 

GF31 har fået en henvendelse fra et medlem omkring støj og skrald på Trekanten, når unge 

mennesker om aftenen mødes ved nedgangen til CTRs transformerstation. Der har tidligere 

været lignende klager fra beboere i nabo grundejerforeningen, og sagen har også været drøftet 

med CTR - dog uden resultat. Bestyrelsen vil tage kontakt til nabogrundejerforeningen Brh. 

Haveby, og vil igen kontakte CTR. Jesper svarer på henvendelsen. 

  

7. Fremdrift på øvrige opgaver iht. opgavelisten. 

Intet nyt 

 

8. Eventuelt   

Intet nyt 

 

Hans Offersen 

26. oktober 2015 
 


