4. september 2018

Mødereferat – Bestyrelsesmøde
Dato
Sted
Til stede

d. 6. juni 2018, kl. 18:00
Hos Kevin Gyes Nielsen
Bent Ørnbøl Larsen - Kim Maimann – Peter Sikora - Kevin
Gyes Nielsen – Kenneth Passage – Jens Christian Andersen –
Mark Diedrichsen – Mikkel Sabroe
Fraværende Søs Hansen (lovligt afbud)
Referent
Mikkel Sabroe
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Punkt
1

Indhold
Godkendelse:
Referat fra sidste møde er sendt ud til alle i bestyrelsen, og der er ingen bemærkninger til det.
Dermed er det godkendt.
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Meddelelser:
Formand:
Formanden har deltaget i sammenslutningen af grundejerforeninger i Tårnby kommune,
herunder kommet med et indlæg omkring GDPR til alle deltagere ved mødet.
Der er givet blomster til Kim Kjelstrup og Linda Larsen, som tak for deres indsats i bestyrelsen.
Der har været møde med advokat Henrik Oehlenschlæger angående vores
vejvedligeholdelsesprojekt, der blev godkendt ved sidste ordinære generalforsamling.
Kasserer:
Søs er lovligt fraværende, hvorfor status på regnskabet ikke kan fremlægges ved dette møde.
Sekretær:
Referat fra seneste møde med advokat er renskrevet og medbragt til korrektur. Referater skal
ligges på vores fælles drev i Word format.
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Status fra udvalgene:
Vejudvalg:
Der er kommet 2 henvendelser fra medlemmer i foreningen. En skade ved Haarlem Alle 13, et
synkehul i asfalten efter rørreparation fra Tårnby Forsyning. Bestyrelsen er i dialog med
grundejeren. Limburg Alle har også en synkeskade i asfalten.
Der har været brud på vandforsyningen ved Alkmaar Alle 23. Samme type brud har der også
været på Arnhem Alle. Tårnby Forsyning er blevet kontaktet i begge tilfælde, bevisbyrden ligger
dog hos foreningen, hvis vi vil have andre til at reparere skaderne uden beregning for
foreningen.
Reparationer skal udføres som ved praksis hidtil. Vi afventer Rambøll rapport inden vi tager
stilling til en eventuel alternativ løsning ved udbedring.
Hjemmeside & bladudvalget:
Der arbejdes på sagen, for at udvalget kan mødes.
Sekretariat:
Intet at berette.
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Status på vejprojektet:
Der har været afholdt juridisk Advokat Henrik Oehlenschlæger (H). Til stede fra foreningen var
Bent Ørnbøl Larsen og Kim Maimann. Referat fra mødet er fremlagt til bestyrelsen og
gennemgået med enkelte kommentarer.
Formanden har været i telefonisk kontakt med Rambøll, der intet konkret har at fremlægge lige
nu.
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Eventuelt:
Kan vi forhindre unødvendig kørsel med lastbiler i vores forening? Tillburg Alle/Alkmaar Alle
bruges som genvej for lastbiler, der ønsker at undgå rundkørslen ved Nøragersminde vej.
Vejudvalgsformanden kontakter kommunen angående hvilke muligheder vi har i foreningen.
Der ønskes, fra vejudvalgets side, at vi snarligt gennemfører en vejgennemsyn, for at besigtige
tilstanden i vores forening
Ved seneste generalforsamling i antenneforeningen, lovede Stofa (omkring 2020) at komme
med en løsning på samme niveau som fibernet. Hvilket gør at seneste tiltag i foreningen
omkring fibernet, der blev fremlagt på generalforsamlingen i 2018, giver mindre mening i
forhold til Stofa’s udmelding.

Næste møde er bestyrelsesmøde den 5. september 2018, kl. 18:30.
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