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REFERAT 

 

1. Valg af referent 

Jesper blev valgt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Forslag til dagsorden blev godkendt. 

 

3. Godkendelse af referat 

Referatet af bestyrelsesmødet den 29. oktober blev godkendt.  

 

4. Veje 

a. TDC fiber gravning - status, tidsplan, dialog 

Jonas har kontakt til entreprenøren Viktech. De henvendte sig kort før jul til 

bestyrelsen for at få et møde med os. Bestyrelsen foreslog en mødedato, men 

Viktech vendte aldrig tilbage. Lige efter jul gik de i gang med at lægge fibernet 

i jorden. Planen er at arbejdet allerede skal være afsluttet ultimo januar. Jonas 

har kontaktet Kbh’s Kommune for at høre, hvorfor vi ikke er blevet informeret 

om projektet, herunder om der er givet tilladelse til gravearbejdet.  

Der blev aftalt nogle opgaver i bestyrelsen: 

 Jonas: Kontakter TDC omkring tidsplan, opfølgning på fejl og mangler 

m.m. 

 Frank: Udarbejder brev til medlemmerne med opfordring til at 

indberette konstaterede fejl og mangler i forbindelse med 

gravearbejdet. Brevet omdeles sammen med invitationen til 

fastelavnsfest. Frank aftaler med arrangørerne af fastelavnsfesten, 

hvem der står for omdelingen, jf. pkt 8. 

 Morten: Udarbejder en opgørelse over fejl og mangler ved TDCs 

arbejde på baggrund af de henvendelser, der er kommet - og vil komme 

- fra medlemmerne. Opgørelsen suppleres med de mangler bestyrelsen 

måtte kunne konstatere. 
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b. HOFOR gasledning, gravearbejde - status, tidsplan, dialog 

Jonas kontakter HOFOR for at få en status på arbejdet med at udskifte 

gasledningen. Så vidt bestyrelsen kan se, er omkring halvdelen af 

udskiftningen gennemført, og projektet er stærkt forsinket. Der udestår en 

betydelig opgave med bagefter at genoprette veje og fortove til samme 

standard, som de havde inden arbejdet gik i gang.  

c. Henvendelser fra medlemmer 

Jonas har sendt et nyhedsbrev ud til de medlemmer, som er tilmeldt 

foreningens nyhedsservice. I nyhedsbrevet informeres der om TDCs 

igangværende projekt. Jonas vil også svare på de mange henvendelser fra 

medlemmerne angående TDCs arbejde i området. Henvendelserne drejer sig 

både om manglende information og om fejl, mangler og gener i forbindelse 

med arbejdet. 

d. Involvering af ekstern rådgivning 

Der var enighed i bestyrelsen om, at der er behov for at inddrage ekstern 

kompetence til at hjælpe foreningen med at lave en vurdering af skader og 

mangler på fortove og veje som følge af HOFORs og TDC gravearbejder. 

Vurderingen laves, når HOFOR og TDC har afsluttet deres projekter. Jesper 

kontakter vores tidligere rådgiver Peter Hartvig for at høre, om han er 

interesseret i at yde os assistance. 

e. Hullet i Bækkeskovvej 

Hullet er blevet lappet med asfalt. Tom kontakter HOFOR for at finde ud af, 

om de kan hjælpe os med at løse det grundlæggende problem: At vejen synker 

- måske som følge af en utæt kloakledning. 

 

5. Økonomi 

a. Status på økonomi 

Bestyrelsen kunne godt tænke sig til hvert bestyrelsesmøde at få leveret en 

aktuel status på foreningens økonomi, fx i form af en budgetopfølgning. Frank 

vil tage dette spørgsmål op med Øens på det næste møde.  

b. Øens - vejfond opfølgning 

Frank og Jonas mødes med Øens den 18. februar kl. 14 for at drøfte, hvordan 

økonomien i vejfonden skal opgøres. 

c. Politik/metode for udlæg/honorar i bestyrelsen 

Tom beder Jakob om at lave en opgørelse af de tilgodehavender, Jakob har 

over for foreningen i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder og 

omdeling af materiale for foreningen. 

 

6. Hjemmeside 

a. Information om igangværende vejprojekter 

Jonas vil lægge information ud på foreningens hjemmeside om seneste nyt 

omkring HOFORs projekt med at renovere en gasledning i vores område og 

TDCs projekt med at grave fiberkabler ned i vores fortove.   

b. Opdatering af referater 

Morten vil sørge for at få administrator rettigheder, så han får mulighed for at 

kunne opdatere foreningens hjemmeside, fx lægge nye referater ind på 

hjemmesiden.    
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7. Trekanten 

Jesper orienterede om, at politiet var blevet kontaktet for at få fjernet de to stjålne 

knallerter, som har ligget på Trekanten et stykke tid. Dette blev gjort lige inden jul. 

Jesper oplyste, at han også havde bedt pladsmanden Steen om at fjerne bunkerne af 

blade og grene efter fejningen af rendestenen ved Trekanten. 

 

8. Fastelavn 

Birgitte har også i år tilbudt at hun og to andre medlemmer gerne vil arrangere 

fastelavnsfest på Trekanten. Bestyrelsen har afsat et budget på 4.000 kr. til 

arrangementet. Jesper koordinerer med arrangørerne omkring nøgle til skuret m.m.  

 

9. Planlægning af generalforsamling 

Det blev besluttet at afholde årets generalforsamling torsdag den 30. april i Pilegården 

på Brønshøjvej. Materiale skal omdeles senest den 16. april.  

 

10. Næste bestyrelsesmøde 

Torsdag den 27. februar kl. 19.30 hos Tom Omak, Bækkeskovvej 91.  

 

11. Evt. 

Morten rejste spørgsmålet om procedure for godkendelse af ændring af indkørsel til 

grund. Proceduren er, at grundejeren skal ansøge om kommunens godkendelse. Som 

led i godkendelsen kontakter kommunen bestyrelsen i den relevante grundejerforening 

og beder om deres kommentarer.   

 

 

Jesper Munksgaard 

31. januar 2020 
 

 

 


