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Referat af bestyrelsesmøde 19.08.2003, klokken 18:30. Mødet blev holdt 
hos BM 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) 
 
Ad. 1 Vejsyn 
Best. gennemførte det årlige vejsyn. Generelt pænt og kun behov for få 
påtaler. SEK udarbejder særskilt vejsynsrapport og sender den til FM 
snarest. FM skriver til de berørte medlemmer. 
  
Ad. 2 Møde med Birger Lund 
Birger Lund var inviteret med på mødet for at han kunne uddybe og for-
klare de ideer og tanker, om vores vejes vedligeholdelse, han havde 
skitseret i det tidligere fremsendte materiale (bilag 1 + 2). Det blev til en 
god og konstruktiv snak, der resulterede i, at Birger Lund udarbejder og 
fremsender et egentligt overslag for de arbejder han har tænkt sig skal 
udføres. Overslaget sendes til SEK, som straks vil videresende det til re-
sten af best. 
 
Best. blev enige om, at vi vil bruge Birger Lund som rådgivende ingeniør.  
 
SEK kontakter den anden ingeniør vi har talt med. 
  
Ad. 3 Referat. 
Referatet fra mødet 08.05.2003 var udsendt pr. e-mail, og efter få kom-
mentarer rettet, udsendt igen og godkendt.  
 
Ad. 4 Beretning 
FM har tilrettet informationen til medlemmerne som aftalt, og KS har ud-
delt den 18.05. 
 
Der var fællesarbejde på fællesarealet 31.05. Som sædvanlig var frem-
mødet meget lavt. 
 
Sankt Hans bål blev afholdt i stor stil med mange fremmødte. Desværre 
blev det regnvejr, så mængden blev hurtigt opløst. Kun et lille overskud 
på salg af vand og øl. FM roste den hurtige og fine oprydning efter bålet. 
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SEK har sprøjtet med Roundup ved fællesarealet. FM roste SEK for et 
godt initiativ. 
 
Græsslåning på fællesarealet. Henning Jessens første kontakt Leif Lem-
berg ville ikke påtage sig jobbet; men Henning kendte en anden som på-
tog sig det for kr. 600. Han vil gerne lave en fast aftale med os, og så 
kommer prisen ned på kr. 550,- pr. gang. Det blev best. enige om var 
O.K. NF kontakter Henning J. for at få navn og adr. på ”græsslå-
ningsmanden” så der kan lave en direkte kontakt og aftale med ham. 
 
FM har haft kontaktet Tårnby Politi vedr. heste på vores veje. FM oplæ-
ste brevet. Tårnby Politi svarede 30.06 og FM oplæste deres svar – de 
vil ikke gøre noget på nuværende grundlag. SEK har lagt et citat af sva-
ret ud på hjemmesiden. 
 
FM har 29.05 modtaget et brev fra Codan, hvor i de fremfører, at as-
bestskader ikke er dækket i deres forsikringer længere. 
 
Gravetilladelse – udstedt 10.04 – vedr. nr. 61 og 64 er modtaget 22.05. 
FM afleverede ”gravebrevet” 26.05. 
 
Gravetilladelse vedr. 49 og 51, udstedt 22.7, er modtaget 02.08. Udskift-
ning af brandhane. FM har afleveret ”gravebreve”  06.08. 
 
Nye regler vedr. byggeri på nye arealer. KS oplæste en artikel fra Tårnby 
Bladet. Ændringen få måske betydning for hvilke muligheder der er for at 
anvende fællesarealet. FM kontakter TK for at høre nærmere. 
 
FM har modtaget brev fra nr. 66s ejendomsmægler. FM har svaret og 
fremsendt det ønskede. 
 
FM gav et kort referat fra delegeretmødet i sammenslutningen. FM hav-
de på mødet spurgt om andre foreninger arbejde på at finde alternative 
leverandører til levering af TV, telefoni og internet. Det var der ikke man-
ge der gjorde; men en enkelt meldte sig og KS har fået kontaktoplysnin-
ger. De ønskede vedtægtsændringer kunne ikke gennemføres p.g.a. for 
få deltagere. Der blev derfor indkaldt til ekstraordinært møde 02.06 og 
på dette møde blev ændringerne vedtaget. 
 
FM er blevet kontaktet af nr. 29 vedr. drænbrønd. De havde hos TK fået 
at vide, at det er grundejerforeningen, der skal give tilladelse til at over-
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løb fra faskiner kan tilsluttes drænbrønden. KS fortalte at TK udtrykkeligt 
havde sagt til ham at det er TKs der giver tilladelserne. FM undersøger 
hos TK hvad der er den korrekte procedure. 
 
Nr. 46 har kontaktet FM for at få at vide hvor deres ”forsvundne” dræn-
brønd ligger begravet. 
 
Antenneudvalget. Telestyrelsens hjemmeside beskriver hvad man skal 
tage højde for i et sådant projekt som KS arbejder på. 
 
SEK arbejder på at flytte hjemmesiden til et andet webhotel. Den nuvæ-
rende aftale skal opsiges senest 01.02.2004. 
 
Ad. 5 Regnskab 
Kopi af kontooversigter udleveret til SEK. 
  
Ind- og udbetalinger siden sidste møde gennemgået. 
 
Der er ingen restanter på kontingent. 
 
KS overfører kr. 28.800,- til vejkonto. 
 
Ad. 6 Næste møde 
Mandag 20.10.2003 kl. 19:00 hos BM. 
 
Der er ekstraordinært Vejmøde tirsdag 09.09.2003 kl. 19:00 hos KS. 
 
Ad 7. Eventuelt 
BM påtalte et stigende problem på midtervejen med parkerede biler ud 
for grundene. SEK skriver noget om dette problem på hjemmesiden. 
 
Mødet slut klokken 22:16. 
 
 
 
 
Ole Ankersen 
Formand 
 
 
UK/-           


