
Referat 

Referat fra bestyrelsesmøde den 31. oktober 2018 

Ny bestyrelse og 
revisorer 

Siden Anders Kamper valgte at udtræde af bestyrelsen, har tidligere suppleant Vibeke 
Saxtorph været fuldgyldigt medlem. Bestyrelsen har valgt at supplere sig med Dorthe 
Vestergaard Hansen frem til generalforsamlingen til november, hvor hun vil opstille som 
suppleant for 1 år ad gangen. Dorthe er løbende i gang med at overtage Evas opgaver 
ifm. ejendomsmæglerkontakt, da Eva pt. er på barsel. Eva har orienteret om, at hun kun 
ønsker genvalg for 1 enkelt år mere, hvorfor bestyrelsen opfordrer interesserede 
grundejere i at overveje at påtage sig kasserer-rollen på sigt.  

Klaus Jensen (Lyngholmvej 13A, 1) har vist interesse i at træde til som revisor. Han skal 
formelt vælges på generalforsamling, men bestyrelsen vil gerne introducere ham til 
arbejdet inden. Uffe Dam er ligeledes revisor for foreningen. 

Grønne områder Bestyrelsen har opsat borde/bænke på Trekanten og håber, at det vil være med til, at 

endnu flere af vores grundejerne vil benytte området. Der har tidligere været en del 

ballade med knust glas og ildspåsættelser, men efter området er åbnet mere op, er der 

blevet væsentligt roligere. Tanken med at opsætte borde/bænke er ikke at tiltrække 

typer som dem der tidligere lavede ballade. Derfor vil vi overvåge at dette ikke vil ske 

som en konsekvens.   

Veje 
Vibeke er bestyrelsens kontaktperson på vejene og har haft fat i entreprenør Michael 

Juul Jensen, som har udbedret huller i fortove og veje.  

Bestyrelsen har været i kontakt med Københavns Kommune og HOFOR, som har haft 

kamera sendt ned i undermineringer i krydset Lyngholmvej/Aggervej og 

Lyngholmvej/Bulbjergvej. Her skal stå noget om processen – Birger. Tænker det er noget, 

der kan blive noget debat over på GF, så vi skal være knivskarpe på, hvordan vi redegør 

for vores beslutning, og så vi skal overveje, om vi skal stille forslag om specifikation i 

vores vedtægter.  

Bestyrelsen har fået henvendelse fra flere grundejere, som klager over, at der ofte 

holder biler parkeret ved indgang til Fossgårdsvej fra Lyngholmvej/Ålekistevej-siden alt 

for tæt på hjørne, så man ikke har udsyn. Dette er meldt til KK, som vil opmale skiltning.   

På generalforsamlingen blev det besluttet at opsætte vejbump på 

Herlufsholmsvej/Egholmvej, da beboerne oplever, at vejene bliver brugt til at skyde 

genvej og undgå krydset Ålekistevej/Jyllingevej. Og dette sker ofte med høj fart. Vibeke 

er ansvarsperson og har kontakt med en repræsentant for de berørte grundejere. Alle 

grundejere på de pågældende veje vil blive kontaktet. Det skal besluttes, hvorvidt der 

skal opstilles midlertidige bump, hvis ikke vores klimaprojekt bliver fremrykket.  

Tinglysning af 
medlemskab 

Efter en nogen langsommelig proces har bestyrelsen nu fået tilsendt selve servitutten fra 

advokat Kaspar Klok Faaborg. Vi mangler nu kun en procesgennemgang, før vi kan sætte 

projektet i gang. Birger og Tine har skypemøde med advokaten i starten af august (uge 

32), hvor vi vil tinglyse først bestyrelsens medlemskab og dernæst den første ’åbne 

tinglysning’ for grundejere. Medlemmer blive informeret nærmere herom inden uge 32, 

så planlægning kan begynde.  

En fordel ved tinglyst medlemskab er, at foreninger med tinglyst medlemskab kan 

optage lån. For vores grundejerforening vil det betyde, at vi fx kan vælge at få renoveret 



alle fortove på én gang og betale over længere tid, hvilket ville betyde et 

lavere årligt kontingent. Noget nyt?  

Klimaveje 
Det blev på generalforsamlingen besluttet, at bestyrelsen skulle få en rådgiver tilknyttet 

vores klimavejs/fortovsprojekt. Bestyrelsen er i kontakt med en grundejerforening, som 

omkring jul skal i gang med et projekt, der er meget lig vores – med faskiner og 

anlæggelse af nyt fortov samtidig, og som har en rådgiver tilknyttet.  Vi er inviteret til et 

møde, når de har nogen konkret erfaring at dele med os. Vores projekt er sat til først at 

gå i gang i 2021. Vi har adskillige gange kontaktet HOFOR med henblik på at få vores 

projekt fremrykket – uden at have fået svar.   

PBS-indbetalinger 
Der har været en del besvær for vores kasserer, fordi fraflyttede grundejere ikke får 

frameldt sig pbs-betaling i tiden. Der er nu en kraftig opfordring til, at grundejere husker 

at framelde sig, når de fraflytter foreningen i det velkomstbrev, foreningen sender til 

tilflyttere.  

Persondata Bestyrelsen har rundsendt et notat vedrørende persondata. 

 

Vel mødt til Generalforsamling d. 7. november kl. 19.00 

 

 

 

 



 


