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Referat af bestyrelsesmøde 23.8.2006, klokken 19:00. Mødet blev holdt 
hos BM og følgende var til stede: 
 
  Formand Flemming Poulsen (FM) 
  Næstformand Steen Kondrup (NF) 
  Kasserer Jes Bagersted   (KS) 
  Best. medlem Lars Froberg  (BM) 
  Sekretær Ulrik Klixbüll   (SEK) 
   
Ad. 1 Status på vejprojekt 
FM har 9.8.2006 haft et møde med BT hvor de besigtigede skaderne på 
vejene. FM fortalte om mødet og BT’s svar. 
 
NF spurgte om FM har meldt skaden ved T-vej til Codan. FM svarede at 
det ikke var sket, og han kunne ikke se hvorfor det skulle gøres. NF sva-
rede til dette, at det er køretøjets ansvarsforsikring der skal ind i en så-
dan sag. 
 
NF deltog 4.7.2006 på et Hyld Ager byggemøde, og han oplæste den del 
af referatet der omhandlede vores vejskade. 
 
NF melder sagen til Codan. 
 
FM prøver at få Niels Andersen, TK, til at komme og give sin mening til-
kende om hvordan vi skal behandle disse skader. Så har vi to uafhængi-
ge vurderinger af problemet. Når det er sket tager best. stilling til hvad vi 
videre vil gøre. 
 
Der indkaldes til første mangelgennemgang onsdag 1.11.2006 kl. 10:00. 
SEK bekræfter denne dato overfor BT. 
 
Ad. 2 Vejvandring 
Der blev i år ikke gennemført en egentlig vejvandring. Der var bred enig-
hed om, at det generelt ser godt ud. 
 
SEK foreslog, at der sendes en enslydende skrivelse til samtlige med-
lemmer, og at der i denne skrives at overordnet er alt OK; men at der 
hist og her er plads til forbedringer. Fx ses der hist og her ukrudt i kant 
mellem asfalt og kantsten. 
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FM skriver denne besked. BM kopierer og omdeler den. 
 
Ad. 3 Referat 
Referatet fra mødet 23.5.2006 var udsendt pr. e-mail, og godkendt. 
 
NF har talt med de lokale renovationsarbejdere, og de har lovet bod og 
bedring. NF har, hos TK, undersøgt klagevejen hvis den direkte kontakt 
ikke hjælper, og den er ikke lige til. Først skal man ringe til den lokale 
afdeling i Tårnby. Hjælper det ikke skal man udfylde en formular på HCS 
hjemmeside og sende den til HCS. Hjælper det heller ikke kan man dra-
ge TK ind i sagen. 
 
FM undersøger hos nr. ?? (Matos) om det er blevet bedre. 
 
FM udarbejder et forslag til en indstilling til TK om fartregulerende tiltag 
på vores veje. FM mailer udkast til best. og når tilbagemelding fra alle fo-
religger sendes indstillingen til TK. 
 
Ad. 4 Beretning 
FM gennemgik nedenstående beretning over de ting der er sket siden 
sidste bestyrelsesmøde. 
 
FMs beretning: 
 
Dato: 23. maj 2006. 

23.04.06 ”Vejsyn” Ulrik og Flemming    

Besigtiget indkørsler nr. 5,7 og 9. Bør færdigmeldes, tages op på møde 23.05, 
seddel i postkassen, hvis fortsat utilfreds skriftligt til bestyrelsen med fotos og 
optegnelser. 

06.05.06 Huller i sildlag på vendeplads ud for nr. 52/47 

Holger i nr. 56 påtalte at der er huller i overfladen i slidlaget efter (sandsynligvis) biler 
der vender på pladsen. Fotos taget som dokumentation.  

06.06.06 Brev til borgmesteren vedr. fællesareal 

Afsendt med post. 

09.05.06 Delegeretmøde i Grundejersammenslutningen 
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Ingen deltog. 

21.05.06 Pligtarbejde på Fællesarealet 

Henning 18, Jensen 13, fra bestyrelsen deltog Ulrik, Lars, Jes og Flemming  

05.06.06 Uformelt møde med Ulrik 

Aftalt: Restbeløb vedr. vejprojekt indbetales (mail til Jes), brev til nr. 7. vedr. 
indkørsel og til nr. 10 vedr. erstatning fra vognmand afleveret. Bjørn kontaktes af 
Ulrik vedr. 1. vejsyn efter best.møde i august. Brev til borgmester afsendes 06.06.06. 
Problem med løs asfalt på vendeplads/ved Alex tages op på 1. vejsyn. Vendeplads 
lægges om, er aftalt.   

13.06.06 Mailet til Gitte Andersen, TK 

- vedr. Lokalplan 54.2 (tillæg), ser ud som om der er planlagt vej fra Tømmerup 
Haveby ud i tilkørelsvejen til Tv. Steen får navn på kontakt til entreprenør vedr. 
skader på hegn ved fællesareal. 

19.06.06 svar fra Tue Alstrup Avnby, TK (Gitte Ande rsen) 

- der er udlagt parkeringsplads med tilkørsel fra Ugandavej. 

27.06.06 Modtaget svar fra borgmesteren 

Ønsker ikke møde vedr. fællesarealet. 

21.07.06 Modtaget gravetilladelser fra TK 

4 relevante og 1 irrelevant gravetilladelser TK, alle i fortov. 

31.07.06 Mailet til TK, teknisk forvaltning 

- vedr. reduktion af hastighed på vores fælleveje som ønske fra seneste 
generalforsamling 

31.07.06 Modtaget svar fra teknisk forvaltning 

- vedr. reduktion af hastighed på vores fælleveje. Der skal formuleres et projekt på 
skrift med en detaljeringsgrad så det er muligt for forvaltningen at gennemføre en 
sagsbehandling. Tage op på bestyrelsesmøde 23.07. 

09.08.06 Møde med Bjørn Thomsen, Gundtofte & Bech p å vejene, vedr. vejene 

Emnerne var: 

Skade på slidlaget i T-krydset i indkørslen til foreningen 

Trykmærker fra lastbil på vejen ud for nr. 10 

Chaussésten ud for nr. 5 og 7. 



 GRUNDEJERFORENINGEN TØMMERUPVANG  
 

Kastrup, den 28. april 2008  
 

Hjemmeside: www.gftv.dk - E-mail: bestyrelsen@gftv.dk 

Side 4 af 6 

Har modtaget følgende referat fra BT.: 

Hej Flemming 

Hvis i skal teste asfalten er Vejdirektoratets Vejlaboratorium sandsynligvis det bedste 
sted. 

Vej T-et med skader fra lastvognen skal der repareres ved at afskrælle slidlaget i et 
omfang som  aftalt på stedet, og derefter skal der udlægges nyt slidlag. 

Trykmærkerne fra lastbilens hydrauliske fødder kan repareres ved at lave en lap på 
samme måde som vej T-et. Det bliver ikke særlig pænt at se på, og det er 
spørgsmålet om ikke man bare skal lade det være. Det er også spørgsmålet om 
hvorlænge I vil blive ved med at reparere sådanne slidtager. 

Jeg har set på sagens historik, og konstateret at mangelgennemgangen først var 
afsluttet i December 2005. Det synes Jeg er for længe at vente med 1-års 
gennemgangen, så jeg har aftalt gennemgang Torsdag d. 1 November kl. 10.00. 
Håber det passer Jer. 

Og så et argument for at vejen blev renoveret sidste år. I øjeblikket er priserne steget 
10-12% i forhold til den pris i har fået det til. 

Med venlig hilsen 
Bjørn Thomsen 
Guntofte & Bech 

Emnerne tages op på bestyrelsesmødet 23.08. 

M.h.t. Chaussésten ligger de fast ved nr. 7 men løst ved nr. 5.  

 
FM oplæste svaret fra borgmesteren vedr. vores fællesarealprojekt. Det 
svar var ikke tilfredsstillende for best. FM sender en mail til borgmeste-
ren og opfordrer på det kraftigste til at han vil mødes med os, så vi kan 
forelægge vores tanker og ideer. 
 
SEK og FM prøver hver især at opsætte en tekst vi kan sende til borg-
mesteren. Lykkes det at få ham i tale vil et af argumenterne være, at vi 
vil bruge en del ar provenuet til gavn og glæde for alle borgere i TK. 
 
Ad. 5 Regnskab 
Ind- og udbetalinger siden sidste møde gennemgået.  
 
Der er to kontingent restancer. Det drejer sig om nr. 25 og 35. KS rykker 
for betaling. 
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KS undersøger muligheden for at anbringe ca. 250.000 af vejkontoens 
midler i obligationer eller på en aftalekonto. 
 
Kopi af kontooversigter sendes til SEK 24.8.06. 
 
Ad. 6 Henvendelser fra medlemmerne 
SEK svarer nr. 26 på deres henvendelse vedr. snerydning. Der kan hen-
vises til det svar vi allerede har givet en gang. 
 
Ad. 7 Næste møde 
Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag 10.10.2006 kl. 19:00 hos NF.  
 
Ad. 8 Eventuelt 
Intet. 
 
 
Mødet slut 21:25 
 
 
 
 
Flemming Poulsen 
Formand 
 
 
 
 
 
UK/-           
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Liste over ting vi skal huske på mangelgennemgangen 1.11.2006 
 
1. Chaussesten i indkørslen til nr. 5 har aldrig ligget ordenligt. De står så 

løst, at de kan tages op uden brug af værktøj. 
 
2. Hele vendepladsen ved nr. 47 m.f. skal lægges om på grund af 

oliespild. 


