
Referat 
Referat fra bestyrelsesmøde den 3. maj 2018 

Klimaveje HOFOR har sendt tidsplanen for afvikling af klimasikringsprojekter i de 27 
grundejerforeninger, som har underskrevet projekter med HOFOR. Vores projekt er sat 
til først at gå i gang i 2021. Bestyrelsen er i kontakt med Grundejerforeningens 
Fællessammenslutning for at høste erfaring fra de projekter, som allerede er i gang og 
som ligner vores ved, at der skal lægges faskiner i forbindelse med anlæggelse af nye 
fortove. Det blev på generalforsamlingen besluttet at få en rådgiver tilknyttet 
projektet. 

Fortove Det blev på generalforsamlingen 2017 besluttet af opstille kampesten på foreningens 
hjørner. Disse bliver dog nødt til at afvente de nye fortove. Det blev ligeledes besluttet 
at opsætte chikaner på Bulbjergvej og Herlufsholmsvej. Bestyrelsen er i gang med at 
indhente tilladelse til disse.  

Grønne 
områder 

Det er tidligere besluttet, at grundejere med grund ud til Trekanten og stien må 
beskære ud til en meter fra egen hæk. Bestyrelsen vil gerne imidlertid på det kraftigste 
opfordre grundejere til at fjerne beskåret haveaffald fra Trekanten. Det skal 
undersøges, hvad det vil koste at opstille et bord/bænke sæt. Indtil videre er vores 
ophængte skraldespand ikke blevet chikaneret, og det kunne være dejligt, hvis det 
kunne lade sig gøre at have bænke på arealet uden det blev chikaneret.  

Veje Birger Wilhelmsen har talt med entreprenør Michael Juul Jensen og lavet aftale om 
reparation af foreningens veje.  Vibeke Saxtorph er fremadrettet kontaktperson på 
vejene. 

Tinglysning af 
medlemskab 

På generalforsamlingen november 2016 besluttede man at igangsætte forsøg på 
tinglysning af medlemspligt. Bestyrelsen fik mandat til at få en advokat til at undersøge 
mulighederne for tinglysning. Et tinglyst medlemskab vil give foreningen mulighed for 
at optage lån til fortovene, så alt kan laves på en gang og betales over en længere 
årrække. Bestyrelsen tog kontakt til advokat Kaspar Klok Faaborg, som tilkendegav, at 
han kunne bistå ved det rent praktiske. Advokaten har imidlertid ikke leveret trods en 
lang række henvendelser. Bestyrelsen håber, der snart vil komme en afklaring, så vi kan 
sætte processen i gang. 

Bestyrelse  Anders Kamper har grundet travlhed valgt at udtræde af bestyrelsen. Vibeke Saxtorph, 
som tidligere var suppleant, indtræder som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen. 

  


