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Referat af bestyrelsesmøde 17.1.2006, klokken 19:00. Mødet blev holdt 
hos FM og følgende var til stede: 
 
  Formand Flemming Poulsen (FM) 
  Næstformand Johnny Fjellander (NF) 
  Kasserer Steen Kondrup   (KS) 
  Best. medlem Lars Froberg  (BM) 
  Sekretær Ulrik Klixbüll   (SEK) 
   
 
Ad. 1 Referat 
Referatet fra mødet 8.11.2005 var udsendt pr. e-mail, og godkendt. 
 
Ad. 2 Beretning 
09.11 Deltaget i formandsmøde i Grundejersammenslutningen på Korsvejensskole 

 Vejbelysning i Tårnby i fremtiden - Raymond Skaarup – teknisk chef: 

Taarnby Kommune betaler strøm/vedligehold, på private fællesveje skal grundejeren selv 
betale, kommunen kan betale. 

Hvis privatselskab kan energiafgifterne fås retur af staten, det undersøges om dette gælder for 
kommuner. 

Forsøg på Kongelundsvejen, reduceret lysidentitet i stedet for at slukke hver anden lampe, 
næste år. 

Lysmaster af træ udskiftes, mest muligt skal i jorden, masterne er så dårlige at det kræver en 
tillægsbevilling på 1,5 mill. Master med 3 ledninger = Taarnby, 4 = Kbh. Energi. 

 
Kloaknettet – renovering 

Vejrliget har ændret sig så det regner kraftigere end tidligere, kloakkerne kan ikke tage 
trykket, flere skal skiftes. Bl.a. ved dobbelt kloarkering som på vestamager, en til 
overfladevand, en til spildevand . Kastrup, kun en ledning. 65 pumpestationer. Ved 
oversvømmelse over stueplan er kommunen erstatningapligtig. 11 mill afsat i 05 til større 
ledninger. Alt vand ender i Kastrup i rensningsanlægget. Ved større kraftige regnskyl styres 
vandet manuelt via regnvandsbassiner bl.a. i lufthavnen. Hvis direkte i Øresund får 
kommunen miljøbod fra Amtet.   

 Døgnvagt. 

Vores regnvand fra kloak går ud i fælleden. 
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8 mill næste år. 

Problemer med at faskine ikke kan tage regnvand? Højtvandslukker = mellembrønd med 
pumpe, større faskine. 

Forbudt at sende tegnvand direkte i offentlig kloak!! Kommunen sætter ind mod dette i løbet 
af næste år!!! 

 
Amtet nedlægges – betydning for Taarnby? 

Veje overgår til kommunen, Kongelundsvej, Englandsvej, Kystvejen, Amagerlandevej. 
Vedligehold, belysning, snerydning. 

Otto B laves til næste år, høring slut november 05. Ørestad/Københavns Kommune, Tårnby. 

  

19.11 Vejsyn, vedr mangler, best. – Johnny 

19.11 Reprimante til nr. 1 vedr. blade og æbler på fortov, konstateret fjernet 27.11 

21.11 Rykker modtaget fra Taarnby Kommune kr. 105.943,- (brøndd.) - afleveret til Ulrik 

28.11 Taarnby opsugning af brønde, fulde af asfalt, opgiver at suge 

01.12 Besked Bjørn vedr. sugning af brønde 

18.12 Brev til Bjørn, vedr. mangler, tages op på møde 17.1  

- Colas suger – alle? Tages op på mødet 17.1 

-  Vejsyn Ulrik, Lars, Flemming 

- Forespurgt Jess om bestyrelsespost – tænker 

20.12 Modtaget vedtaget lokalplan for ”Boligområde i Tømmeruphaveby Delområde 2” 

2.1.06 Besked fra Bjørn vedr. rykker (brønddæksler) skulle være ude af verdev, tages op på mødet 
17.1 

09.01 Colas, sendt faktura, tagesop på mødet 17.1 

11.01 Ny sag vedr. veje – revner i safalt ud for nr. 6 – besked til Bjørn ved Ulrik, tages op på 
mødet 17.1 

17.01 Bestyrelsesmøde hos FM kl. 19.00 

 
SEK rykker TK for en kreditnota for brønddæksler. 
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FM har talt med nr. 54 Jess Bagersted vedr. den ledige post som kasse-
rer. Jess kontakter KS, som vil sætte ham ind i arbejdets omfang. 
 
PF har skriftligt kontaktet nr.  69 Morten Stockbro for at høre om han er 
klar til at overtage en best. post. FM har endnu ikke fået svar. 
 
Ad. 3 Regnskab 
Ind- og udbetalinger siden sidste møde gennemgået.  
 
Kopi af kontooversigter udleveret til SEK. 
 
Ad. 4 Vejprojekt 
Colas fakturerer omlægning af brostensbånd ved nr. 47 to gange. Det 
kan ikke være rigtigt, da de første gang ”bare” vendte de sten de havde 
ødelagt. SEK giver besked til BT. 
 
Omkring revne dannelsen er best. enige om, at ingen hverken G og B el-
ler Colas har påtalt at gamle revner kunne slå igennem det nye slidlag. 
 
Revnedannelsen skal påtales skriftligt overfor G og B samt Colas hur-
tigst muligt. SEK udarbejder forslag til breve og sender til best. for kom-
mentarer. FM underskriver og sender. 
 
Vi tilbageholder kr. 349.713 før moms i Colas faktura 24273 indtil der fo-
religger en tilfredsstillende løsning. KS betaler resten kr. 462.858,75 inkl. 
moms på forfaldsdagen 1.2.2006. 
 
 
Ad. 5 Generalforsamling 
Generalforsamling bliver torsdag 20.4 kl. 19:00 i Holdkærs Agers fælles-
hus. Best mødes kl. 18:30. Alternativ dato er tirsdag 25.4. 
 
NF aftaler lån af HA’s fælleshus. 
 
Ole Ankersen, nr. 12, har indvilget i at være dirigent hvis generalforsam-
lingen bliver 20.4. Han er bortrejst 25.4. 
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Best. forslag til nye bestyrelsesmedlemmer er Jess Bagersted, nr. 54, og 
Morten Stockbro, nr. 69. Vil de ikke tager vi kontakt til Ditte Poulsen, nr. 
36, og/eller Tanja Thomsen, nr. 21. 
  
 
Ad. 6 Næste møde 
Næste møde bliver onsdag 15.3.2006 kl. 19:00 hos SEK. 
 
Ad. 7 Eventuelt 
Intet. 
 
 
Mødet slut 21:12 
 
 
 
 
Flemming Poulsen 
Formand 
 
 
 
 
 
UK/-           


