
Referat – bestyrelsesmøde den 17. juni 2020 
 
 
1. Opkrævning af kontingent  
2. Ny hjemmeside 
3. Ansøgning til Friluftsrådet 
4. Gartneraftale fremadrettet 
5. Klimaveje  
6. Fortove 
7. Veje  
8. Eventuelt 
 
Add1) Grundejerforeningen Fossgården har oprettet konto hos Foreninglet, som kommer 
til at lette bestyrelsens administrationsarbejde betragteligt. Der har til gengæld været en 
del udfordringer omkring vores PBS, hvilket har forsinket opkrævning af kontingent her i 
foråret. Der er lys forude, og vi forventer at kunne sende opkrævning ud i slutningen af 
denne måned. Birger og Jimmy er i gang med at lave en kontoplan, hvor regnskabet 
fremover opdeles i 3 kasser, nemlig foreningskontingentet på 380 kr. om året, vejbidraget 
på 1.420 kr. om året og det ekstraordinære vejbidrag på 3.000 kr. om året, som er 
opsparing til nye fortove. Dette skulle være med til at sikre en øget gennemsigtighed med 
foreningens midler. De 3.000 kr. til nye fortove betales også af bestyrelsens medlemmer, 
selv om disse er kontingentfri.  
 
Add2) Foreningens hjemmeside trængte gevaldigt til en opstramning, så vi har lavet en ny, 
som vil komme op og køre i næste uge. Den nye hjemmeside skulle gerne være 
væsentligt nemmere at finde rundt i, men oplever I udfordringer, eller har I forslag til 
forbedringer, hører vi meget gerne fra jer.  
 
Add3) Bestyrelsen har modtaget et forslag om at lave et vildtblomst-område på 
Fællesarealet Trekanten for at øge biodiversiteten i området. Vi har derfor indsendt en 
ansøgning til Friluftsrådet, hvor vi søger om midler til dels kratrydning og såning af 
blomster, etablering af bistader samt anlæggelse af en petanquebane. Sidstnævnte skal 
dog først høres af de grundejere, som bor ved Trekanten.  
 
Add4) Bestyrelsen har gennem noget tid diskuteret, hvorvidt man kunne spare nogen af 
udgifterne til den gartner, som passer foreningens grønne områder, det er Trekanten og 
området ved Lyngholmvej/Ålekistevej. En ide kunne være at aflønne et ungt menneske til 
at slå græsset og klippe hækken ved stien, og så indkalde grundejerne til fælles 
arbejdsdag en gang eller to om året, hvor man slutter af med pizza/grill og en kold øl.  
 
Add5) Klimabedsprojektet er selvfølgelig også sat på pause i denne Corona tid, men 
sidste bulletin er, at vi forhåbentlig kan gå i gang i sensommeren. Kommunen har 
godkendt projektet, og lige nu venter vi på, at en anden grundejerforening i Valby også får 
godkendelsen, fordi vi skal i udbud sammen. Så snart vi har været i udbud, og der er et 
navn på entreprenøren, vil vi tage kontakt i forhold til tilbud på fortovene. Det er oplagt at 
kombinere arbejdet, og kan vi få dem på opgaven, er der sikkert penge sparet. Desuden 
skal kantsten under alle omstændigheder rettes op, så de matcher bedene. Vi er blevet 
gjort opmærksom på, at der ud for hvert bed vil blive nyasfalteret. Dvs. vi får 



nogle forskelle på asfalten på vejene. Dette er uundgåeligt, da vi ikke lige nu har penge til 
at asfaltere vores veje også. Men med tiden vil det nye mørke asfalt blive lysere og falde i 
med det gamle.  
 
Vi har gode grundvandsforhold i foreningen, og så vidt vides er der kun et enkelt bed, hvis 
faskine skal “pakkes ind”. Her ligger grundvandet så højt, at et nedsivningsbed ikke giver 
mening, så bedet bliver i stedet pakket ind, så det fungerer som aflastning ved voldsom 
regn. Generelt ligger grundvandet (lige nu) ikke så højt hos os, som det er tilfældet i nogle 
dele af København. Spørgsmål vedr. klimabedene bedes rettet til Christiane Bjørg Nielsen 
på christianebjorg@gmail.com  
 
 

Add6) Som nævnt under punkt 5 vil vi, så snart entreprenøren til klimabedene er udpeget, 
tage kontakt og bede om tilbud på fortove. Når vi har tilbud fra den første entreprenør på 
to eller tre forskellige udformninger, vil vi bruge disse som skabelon til øvrige 
entreprenører, som så kan give tilbud, der er en til en, således at vi kan stille tilbuddene op 
overfor hinanden. Bestyrelsen vurderer, at det kunne være en ide at igangsætte arbejdet 
hurtigst muligt, også selv om vi pt. ikke har råd til at lave samtlige fortove. Vi har over 3 
mio. kr. på kontoen (før der er indbetalt kontingent 2020), og vi betaler pt. 3.800 kr. i 
minusrente i kvartalet. Derfor vil det give rigtig god mening at starte med at lave de fortove, 
der trænger mest.  
 
Add7) Der har været udbedret huller i vejene, bortset fra et enkelt sted som støder op til 
Toftøjevej og muligvis hører under et andet vejlaug. Det er de store lastbiler, som kører op 
over hjørnerne og smadrer disse. Det er tidligere blevet vedtaget på en generalforsamling 
af placere kampesten på hjørnerne, men det er ikke lovligt ifølge kommunen. Der er til 
gengæld mulighed for at opsætter pullerter i forbindelse med de nye fortove.  
 
Add8) Der er en del unge mennesker, som holder til på Fællesarealet Trekanten. Og flere 
af disse som kører på knallert på stien. Bestyrelsen holder øje med udviklingen og tager 
en snak med de unge, når vi kommer forbi. Vurderer vi, at der er behov for det, vil vi fjerne 
borde/bænke i en periode. Men helt generelt oplever vi betydeligt mindre hærværk på 
området. Vores borde/bænke og vores skraldespand har stået der gennem flere år uden at 
blive ødelagt, og det er en del år siden, vi sidst har oplevet ildspåsættelse på området. 
Vores holdning er, at jo flere af foreningens grundejere, der bruger arealet, des mindre 
interessant er det for grupperne af unge at tage ophold derovre. Så hermed en opfordring 
til at bruge vores skønne område.  
 
Referent: Tine Lautrup Christensen 
 

mailto:christianebjorg@gmail.com

