Referat fra GF31 bestyrelsesmøde d. 9.11.20
Til stede: Morten Okholm, Morten Striboldt, Jonas, Flemming, Tom og Henrik
Afbud: Jakob
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Valg af referent: Henrik
Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt
Udbedring af kloak/brønd på Fuglsang Allé jf. tilbud. – Behandling af tilbud.
Kloakmester har besigtiget kloak/brønd på Fuglsang Allé og givet et tilbud på 21.000,kr. + moms. Flemming får indhentet tilbud fra anden kloakmester. – Kbh.´s Kommune
har givet GF31 påbud om udbedring.
HOFOR´s udbedring af veje of fortove: GF31´s konsulentfirma Hartvig – repræsenteret
ved Nick – skal gennemgå udbedringsarbejdet med repræsentanter fra GF31 inden
gennemgang med HOFOR og Kbh.´s Kommune. Dette skal aftales d. 17.11.20, hvor der
er gennemgang af VIktech´s nedlægning af fibernet i GF31´s område, hvor Hartvig
også er engageret og proceduren er den samme, som når der skal være
vejgennemgang af HOFOR´s arbejde.
Vejgennemgang med Viktech d. 17.11.20: Bestyrelsen forpligter sig på at udsende et
dokument til medlemmerne af GF31, så de er adviseret om vejgennemgangen, og har
mulighed for at orientere tilsynet, når deltagerne lægger deres vej forbi matriklen,
såfremt der er specifikke fejl og mangler. – I det omtalte dokument vil formanden for
GF31, henvise til referatet fra seneste generalforsamling, så medlemmerne kan blive
opdateret om de forskellige tiltag og procedurer. Et væsentligt budskab i det omtalte
referat er, at det er grundejernes eget ansvar at rette henvendelse til Viktech, hvis der
f.eks. er sket skade på fortovsfliser, da det er et mellemværende mellem grundejern og
Viktech. Morten S. retter henvendelse til Miljø- og Teknik Forvaltningen med henblik på
at sikre, at de deltager i vejgennemgang. Jonas vil rette henvendelse til medlem af
GF31 – Andreas Kloster – for at forhøre sig, om han vil deltage i vejgennemgangen, da
han har særlige faglige kompetencer til at indgå i denne proces.
Behandling af indkomne mails fra medlemmer vil fremover være et fast punkt på
dagsordenen til bestyrelsesmøder.
Næste bestyrelsesmøde. Når der foreligger en rapport fra vejgennemgang, vil der blive
indkaldt til bestyrelsesmøde snarest muligt efter.
Julefrokost: Udskudt i år pga. corona.

Henrik Buch, 22.11.20

