Referat af bestyrelsesmøde
3. september 2019
Deltagere:

Jonas Akrouh Larsen, Frank Heiberg, Jakob Kobjevsky, Tom Omak, Morten
Okholm og Jesper Munksgaard
Fraværende: Henrik Buch
Referent:
Jesper Munksgaard

REFERAT
1. Valg af referent
Jesper blev valgt.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
3. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 13. maj og 21. maj og opfølgning på
opgaver
Begge referater blev godkendt. Der er en udestående opgave: At give et svar til de to
medlemmer, der har foreslået, at bestyrelsen undersøger mulighederne for at indføre
p-restriktioner i foreningen. Jesper laver udkast til svar, som vendes med bestyrelsen.
4. Veje - renovering af HOFORs gasledning, henvendelser fra medlemmer,
reparationer m.m.
Bestyrelsen har fået en henvendelse fra en grundejer i nabogrundejerforeningen om
dårligt udført entreprenørarbejde på hjørnet af Mullerupvej og Bækkeskovvej. Frank
og Jesper har efterfølgende kigget på stedet og vurderer, at der ikke er et problem.
Vi har også fået en henvendelse fra et medlem, om spildt jord på Valløvej, som
stammer fra gravearbejde på Valløvej 24 i forbindelse med nedrivning af et hus.
Regnen har efterfølgende løst problemet. Jorden er nu vasket væk, og vejen ser igen
pæn ud. Det blev besluttet at rette henvendelse til Københavns Kommune om generne
i forbindelse med HOFORs anlægsprojekt. Morten laver udkast til e-mail. Det blev
besluttet at gennemføre den årlige rensning af vores vejbrønde. Frank aftaler tidspunkt
med entreprenøren.
5. Økonomi, herunder restancesager
Der var opbakning til, at Øens kører inkasso mod de medlemmer, der er i
betalingsrestance i forhold til foreningen. Frank følger op på sagen med Øens om
økonomisk balance (”manko sagen”). Jonas sender korrespondancen med Øens.

1

6. Hjemmeside opdatering (referater, detaljeret regnskab, bestyrelsens medlemmer,
info om veje?)
Foreningens hjemmeside vil blive opdateret af Jonas med manglende referatet,
detaljeret regnskab for foreningen og de nye medlemmer af bestyrelsen.
7. Trekanten
Jesper orienterede om, at han havde opfordret vores pladsmand Steen til at luge ukrudt
fortovet på Trekanten. Græsset er lige blevet slået af CTR.
8. Næste bestyrelsesmøde
29. oktober kl. 19.30 hos Jakob.
9. Evt.
Julefrokost bliver den 29. nov. kl. 18. Frank kontakter Cafe Lindevang og bestiller
bord.

Jesper Munksgaard
10. september 2019
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