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Referat af bestyrelsesmøde 15.1.2004, klokken 19:00. Mødet blev holdt 
hos NF og følgende var tilstede: 
 
  Formand Ole Ankersen   (FM) 
  Næstformand Johnny Fjellander (NF) 
  Kasserer Steen Kondrup   (KS) 
  Best. medlem Lars Froberg  (BM) 
  Sekretær Ulrik Klixbüll   (SEK) 
 
 
De to ingeniører fra Guntofte og Bech havde meldt afbud til SEK på 
grund af sygdom. 
 
Ad. 1 Referat 
Referaterne fra møder 20.10.03 og 27.11.03 var udsendt pr. e-mail, og 
efter få kommentarer rettet, udsendt igen og godkendt. 
  
 
Ad. 2 Beretning 
FM har igen modtaget TKs regler for snerydning. Ingen ændringer i for-
hold til tidligere versioner. 
 
FM har 28.10 modtaget Sammenslutningens nye vedtægter. Alle i best. 
fik et eksemplar. 
 
FM har som aftalt skrevet til TK vedr. vores ønske om at få lov til at byg-
ge på fællesarealet. TKs svar er modtaget 19.11, og de afslår vort øn-
ske. Sagen har været omtalt i lokalavisen 2770. 
 
FM var 13.11 til formandsmøde i sammenslutningen. Niels Erik Ander-
sen fra TK deltog, og fortalte om vejvedligeholdelse. Der var også delta-
gelse fra TDC vedr. kabelnet. De kunne bl.a. fortælle, at ønskede man at 
etablere eget net skulle man regne med en omk. pr. husstand på kr. 10- 
12.000. 
 
Nr. 10 er solgt pr. 15.01.04, nr. 35 er solgt pr. 01.12.03 og nr. 64 er solgt 
pr 01.04.04. SEK har fået kopi af breve med opl. vedr. de nye ejere. 
Nr. 21 er sat til salg til en pris på kr. 1.975 mio. 
 
Vejsyn. FM har konstateret, at kantstenen mellem 30 og 32 nu er rettet 
op. FM har endnu ikke fået fat i nr. 38; men FM prøver igen. De påtalte 
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forhold vedr. hæk henholdsvis busk der hænger udover fortovet ved nr. 
28 og 59 er endnu ikke bragt på plads. 
 
NF har intet nyt vedr. græsslåning på fællesarealet. 
 
KS har intet nyt vedr. kabelnet. 
 
 
Ad. 3 Regnskab 
Kopi af kontooversigter udleveret til SEK. 
  
Ind- og udbetalinger siden sidste møde gennemgået. Vi har fået kr. 
39980 i rente på vores obligationer. 
 
Det blev besluttet, at KS ikke skal foretage nogen dispositioner over de 
midler, som står på vores vejkonto. 
 
KS skal undersøge, om AmagerBanken har en ”kuvertservice” til giro-
kort. Det er lidt dyrt at betale 15kr. pr. stk. 
 
Forespørgselsgegyr for nr. 66 er endnu ikke modtaget. FM har aftalt 
med mægler, at nr. 66 betaler direkte til KS inden udgangen af uge 4. 
Sker det ikke skal KS orientere FM. 
 
 
Ad. 4 Vejvedligeholdelse 
FM har 25.11 modtaget et foreløbigt svar fra TK vedr. vejafvandingen. 
TKs endelige svar kom 15.12. Best. har fået en kopi. FM har bedt TK 
forklare, hvorfor de kan sige, at alle grundejere må tilslutte deres faskine 
til. drænbrønden. TK kontaktede FM 15.01 og bekræftede, at TK inde 
står for at det er O.K. at gøre det. Best. spørger: Hvem har ansvaret, 
hvis der opstår fejl på vejafvandingen som følge af den større mængde 
vand, der skal afledes. 
 
FM kontaktede 05.12 Janne Rosenberg for at få præciseret, om det var 
korrekt at HA ikke kunne pålægges at skulle deltage i vejvedligeholdel-
sen. Hun erklærede, at TKs første svar nok ikke var helt korrekt og fyl-
destgørende. Nyt brev er modtaget fra TK 05.01.  Her siger TK at HA 
kan pålægges at skulle deltage. 
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FM har talt med en Claus Nielsen, TK, vedr. lånemuligheder. Det var 
han ikke meget for at udtale sig om, så enden på det blev at vi skal skri-
ve til kommunalbestyrelsen om det forhold. FMs udkast til brev blev god-
kendt. 
 
SEK skal arrangere et nyt møde med Guntofte og Bech. Det skal aftales, 
at de har besigtiget vejene inden mødet. Mødet skal om muligt aftales til 
03.03 kl. 19:30 hos KS. 
 
 
Ad. 5. Generalforsamling 
Dato for den ordinære generalforsamling bliver 20.04.04. Alternativ dato 
er 14.04.04. 
Sted: Holdkærs Ages fælleshus, FM aftaler lån af hus. 
Dirigent: Fl. Poulsen, nr. 54. NF har aftalt det med Flemming.  
 
 
Ad. 6 Næste møde 
Tirsdag 16.03.04 kl. 19:00 hos SEK. 
 
 
Ad 7. Eventuelt 
Vi har ikke set lastbilen parkeret ved fællesarealet siden KS gik ind i sa-
gen. 
 
NF takkede for deltagelse i sit 25 års jubilæum hos P&T. 
 
 
Mødet slut klokken 20:58. 
 
 
 
 
Ole Ankersen 
Formand 
 
 
UK/-           


