Referat fra GF31 bestyrelsesmøde d. 18.1.22 (online møde)
Til stede: Morten Okholm, Jonas Larsen, Brian Kalhøj, Morten Striboldt (ref)

1- Valg af referent: Morten Striboldt
2- Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt
3- Konstituering af Bestyrelsen:
a. Brian Kalhøj valgt til Formand
b. Morten Okholm valgt til Næstformand
4- Forslag om oprettelse af ansvarsområder der varetager e-mail kommunikation på
følgende områder (kan varetages af én eller flere personer):
a. Vejgruppe
b. Kommunikation
c. Økonomi
d. GF31.dk webside
5- Gennemgang af igangværende sager i GF31
a. Bestyrelsen skal kontakte Hartvig Consult for at finde en dato hvor
vejgennemgang med HOFOR kan gennemføres.
b. Wizer har i 2021 forespurgt på vejgennemgang, men bestyrelsen har spurgt ind
til de berørte områder i grundejerforeningen og afventer svar.
c. Huller på Bækkeskovvej:
i. Ud for nr. 27 vil HOFOR undersøge vandledning.
ii. Ud for nr. 61 har HOFOR konstateret fejl i rørledning, hvilket vil blive
udbedret.
iii. Ud for nr. 60 (ved vejbump og placeret i vandlås) er ikke meldt til
HOFOR.
d. Bestyrelsen vil genoptage dialogen med VikTech selvom der efterhånden er gået
en rum tid siden sidste mailudveksling. Bestyrelsen ønsker at belyse de sidste
mangler (opfyldning af grus i forbort).
6- Dagens bestyrelsesmøde blev afhold virtuelt da det ikke var muligt at finde lokation
blandt bestyrelsen. Vi håber at nogen fra bestyrelsen kan lægge hus til næste gang.
Alternativt vil vi booke mødelokale i Kulturstationen Vanløse. Bestyrelsen planlægger at
afholde minimum 2 yderligere bestyrelsesmøder inden Generalforsamlingen i 2022.

7- Bestyrelsen vil forsøge at forbedre responstid på indkomne henvendelser til
bestyrelsen@gf31.dk. Dette gøres med Formanden som delegering af opgaver og
interne svarfrister.
8- Bestyrelsen vil snarrest opdatere GF31.dk med den nye konstituering samt de nye
bestyrelsesmedlemmer.

9- Indkomne henvendelser blev herefter behandlet af bestyrelsen.
a. Inspektion af ønske om etablering af ekstra indkørsel igangsættes
b. ”Knækkede” fliser på Valløvej er indenfor tolerance.
10- Forslag til en ny dato for næste bestyrelsesmøde:
a. 8., 9., 10. eller 22. februar kl. 19.30 (doodle vil blive udsendt)

Morten Striboldt, 18/1-22

