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Referat af bestyrelsesmøde 20.1.05, 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) 
 
 
Ad. 1 Referat 
Referat fra mødet 3.11.04 var udsendt pr. e-mail, og godkendt. 
 
 
Ad. 2 Beretning 
FM har modtaget en mail fra DR vedr. et prg. Kaldt ”Kend dit hus”. De ef-
terlyste husejere, som stod over for renoverings- eller ombygningsopga-
ver. FM havde bedt SEK lægge en kopi af mailen på websiden; men det 
var ikke sket. Nu er det ikke længere aktuelt. 
 
Vedr. nr. 38 har FM 4.11 kontaktet Skytte Høj og denne meddelte, at 
ejendommen var solgt pr. 1.12.04. FM sendte Skytte Høj en kopi af det 
seneste brev vedr. problemerne med nr. 38’s fortov. Skytte Høj ville ikke 
oplyse de nye ejere om problemet. Det mente han var sælgers opgave. 
FM har 20.1 talt med de nye ejere og fortalt dem om problemet. De vil 
kontakte sælger, og lovede at få bragt det i orden. 
 
FM har modtaget en vejsynsrapport dateret 29.10.04 fra TK. Vejsynet 
var lavet i forbindelse med renovering af vandledningen. Revnen i asfal-
ten ved stamvejen var påtalt. 
KS har lavet en fotodokumentation ”før og efter” TKs gravearbejde. Ikke 
alt er reetableret korrekt. Der er fx problem med en kantsten. FM kontak-
ter Britt Blomquist, TK. 
 
Den normale vejsynsrapport for vort område, som den kan læses på 
TK’s hjemmeside, er stadig 100 % lig den fra forrige år. TK har ikke rea-
geret på FM henvendelse om dette forhold. 
 
BM og SEK har 25.11.05 deltaget i sammenslutningens formandsmøde. 
Desværre var der afbud fra advokat Fl. Hansen. Mødes hovedemne blev 
derfor drøftelsen af en fælles entreprenør for sammenslutningen. Palle 
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Vraa fra Sundbyernes GF fortalte om det vejprojekt de har lavet. Projek-
tet resulterede i, at der nu foreligger en mappe, der i detaljer beskriver 
de opgaver man normalt støder på i forbindelse med vejvedligehold, 
samt en aftale med NCC om udførelsen af opgaverne. Egon Jørgensen 
fortalte at sammenslutningen arbejder på et lignende projekt, og de for-
venter at kunne præsentere resultatet på næste delegeretmøde i maj 
2005. 
Omkring kommunegaranterede lån blev der sagt, at TK vil overtage ind-
drivelsesforretningen hvis et medlem ikke kan/vil betale. 
I løbet af foråret vil der blive inviteret til et møde omkring hegnsloven.  
 
FM har 11.11 skrevet 43, 47, 64 og 70, da de endnu ikke havde bragt de 
fra vejsynet påtalte forhold i orden. Nr. 43 er nu O.K. 
BM har haft fat i nr. 44 vedr. trailerne han sætter på vejen. Trailen flyttes 
nu i weekends og nr. 44 påstod også, at han en gang i døgnet – omkring 
kl. 04:00 – flytter den ind på egen grund i en times tid. Vi gør p.t. ikke 
mere ved denne sag. 
Nr. 47 har ikke ladet høre fra sig. FM skriver til TK og sætter dem ind i 
sagen. 
Nr. 55 har ordnet beplantningen; men medlemmet er lidt usikker på hvil-
ke chaussesten der er tale om. 
Nr. 64 ha ikke ladet høre fra sig. 
Nr. 70 har svaret FM. FM oplæste brevet. De klipper hækken ind i løbet 
af foråret 05, og så var de noget fortørnede over at få en rykker da de 
havde aftalt dette med KS. FM har kontaktet nr. 70 og beklaget rykke-
ren; men den skyldes at KS ikke havde været med på forrige møde. 
 
BM har meddelt nr. 47 at de skal lave en skriftlig klage til best. om støj 
fra skolens sportsplads, hvis de ønsker best. skal arbejde på sagen. 
 
KS arbejder videre med at få en afklaring på spørgsmålet omkring sne-
rydning på fortovet ved fællesarealet. 
 
 
Ad. 3 Regnskab 
Ind- og udbetalinger siden sidste møde gennemgået.  
 
Kopi af kontooversigter udleveret til SEK. 
 
Der er blevet udtrukket obligationer for kr. 987.000- 
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FM og KS har i fællesskab besluttet at flytte noget af den frie kapital til 
en aftalekonto. Kontoen er oprettet i Amagerbanken og giver en rente på 
2,05 %. Der er indsat kr. 1.2 mio. frem til april ’05. 
 
 
Ad. 4 Renovering af veje 
Helle Myhre, TK kontaktede 4.11 FM vedr. sagen om aktindsigt. Hun for-
klarede at der ikke findes flere informationer end dem vi allerede har få-
et. FM prøvede at presse på; men der er ikke noget at gøre. 
 
SEK har talt med Bjørn Thomsen, Guntofte og Bech. BT har lovet at der 
til april vil foreligge flere tilbud på vejarbejdet. SEK kontakter BT igen og 
bedre ham have materialet klart til næste bestyrelsesmøde 17.3. hos 
SEK. SEK inviterer BT til gennemgår materialet for os på det møde. 
 
 
Ad. 5 Ordinær generalforsamling 
Dato og tid for den ordinære generalforsamling bliver 26.04.05 kl. 19:00. 
Alternativ dato er 28.04.05. 
Et evt. bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen bliver 14.4.05 kl. 
19:00. 
FM aftaler lån af HA’s fælleshus med Helle Bech. 
Dirigent bliver Fl. Poulsen, nr. 51. NF har aftalt dette med Fl.P. 
Bestyrelsen vil fremsætte forslag om vejvedligeholdelse. 
 
 
Ad. 6 Næste møde 
Næste møde bliver torsdag 17.3.05 kl. 19:00 hos SEK 
 
 
Ad. 6 Eventuelt 
Intet.  
 
 
Mødet slut klokken 20:47. 
 
 
Ole Ankersen 
Formand 
 
UK/-           


