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Referat
Ad. 1: Referat fra sidste møde
Ingen kommentarer. Referatet er godkendt.

Ad. 2: Meddelelser fra formanden
Orientering om igangværende sag omkring anvendelse af fuldmagt ved udtrædelse af
Overdragelsesdokumentet. Denne sag ligger på hovedkontoret men bestyrelsen kan blive
inddraget i den senere.

HB møde d. 2.maj 2018:
•
•
•

Der blev gennemført en evaluering af den netop afholdte kongres. Der var tilfredshed
med forløbet.
Vedtægtsændringerne vil blive tinglyst, samt der vil blive sendt en orientering til
Ballerup Kommune.
Kursus for bestyrelsesmedlemmer d. 27. maj 2018. Jørgen, Gitte og Torben deltager.

Det er foreslået at skifte advokat. Harrestrup er enig.
Harrestrup ønsker en dialog omkring offentliggørelse af referater.
Sct. Hans aften 23. juni 2018:
Arrangementet planlægges af Torben, Gitte og Morten
Der vil være grill, hvor medlemmerne kan grille deres medbragte køb. Foreningen sørger for
Flutes, smør etc. samt salatbar (el.l.). Der vil være salg af øl, vin og vand.
Der vil være aktiviteter for børn.
Tidsplan:
•
•
•
•

Grillen er klar fra kl. 18.00
Båltale ved årets taler kl. 20.45
Bålet tændes kl. 21.00
Baren lukker kl. 21.30

Ad. 3: Lokale sager
Indkomne / igangværende sager

Bestyrelsens behandling

C35 Ønske om videoovervågning af bil
efter forskellige hærværk

Afventer fortsat tilbagemelding fra
Vestegnens Politi.

Ønske om etablering af terrasse på
H6.Terrassen ønskes etableret i 2 meters
høje med udsigt over hækken til de grønne
områder. Der foreligger naboerklæringer.

Bestyrelsen kan ikke give tilsagn om en
sådan terrasse. Afslaget blev giver med 3
stemmer imod, 2 blanke samt 1 stemme for.

Klage over hækkens højde samt ukrudt
foran Jættevej 39

Advarsel er sendt

Det er konstateret, at to parceller er sat til
salg uden forudgående Salgserklæring

Der skrives til de to parceller.

Ad. 4: Harrestrup-sager hos Hovedforeningen
Indkomne / igangværende sager

C42
E33
D26
J19
J19

Tvangsauktion er gennemført
Der er en igangværende restancesag, medlemmet er ekskluderet
Der er en igangværende restancesag, medlemmet ekskluderes
Der er en igangværende restancesag
Ulovlig udlejning. Sagen undersøges. (Jan, Jørgen og Torben kontakter
medlemmet.

Ad. 5: Områderne og aktiviteter
Aktiviteter i områder og bygninger
Aktivitet
Vandproblemer lang stamvejen 2
steder. Fra C-vej til A-vej, og
Vidarstien 1 og Emblavej 4 og 6.

Bemærkninger
Denne problemstilling
indgår i dem samlede
vurdering af
vandproblemer i
området.

Status
Bestyrelsen har ahft
møde med to
konsulenter og afventer
nu deres
tilbagemeldinger.

44

Markering af bump på sideveje.

Der er 34 bump. Lægges
en række firkanter med 4
firkanter og med 40 cm
mellem, skal der
anvendes i alt 272
firkanter

Projektet fastholdes

45

Danvej 2+4+6 vedr. deres sti. Stien
er dårlig og ujævn
Jættevej. Kørsel ved siden af
vejbump og på grønne områder

43

46

47

Jættevej. Der plantes træer langs
den nordlige side af Jættevej ned
mod Harrestrupvej.

48

Mæglernes Til Salg skal fjernes fra
Odins alle

49

Birketræer på Odinsalle er gået ud –
7 stk

Estimat

Projektet revurderes.
Der opsættes pullerter
ved siden af vejbump og
der garves en 50 Cm dyb
grøft langs den øvre del
af Jættevej for at
forhindre kørsel på
plæner.
Bestyrelsen vurderer
hvilken type træder der
skal plantes, men har
fokus på træder med stort
vandforbrug.
Bestyrelsen har vedtaget
at Til Salg skilte
maksimalt må stå 2 m fra
Parcellen
Foreningen kontakter
leverandøren for
kompensation.

Ad. 6: Havepatruljen / Arealer / Foreningen
Hestefoldene:
Forslag fra John Steffensen om at øge betalingen for hestefolde til et tidssvarende niveau,
alternativt opsige kontrakten. Forslaget blev ikke behandlet om medtages på næste

bestyrelsesmøde.
Træer:
Forslag om beskæring af træer ud for C35/C41. Forslaget blev ikke behandlet om medtages
på næste bestyrelsesmøde.
Legepladsen:
Status, ikke igangsat som forventet i uge 15. Projektet er dermed forsinket. Ny startdato
angives til d. 2. maj 2018 (dvs. uge 18). Legepladsgruppen har ansøgt om tilskud til
forplejning til møder. Der er bevilliget i alt kr. 2.520,00 til forplejning på i alt 6 møder.
Veje:
Der har været afholdt møde med vejrepræsentanterne.
D-vej mangler en repræsentant, der foretages valg på første vejarbejdsdag og der er en
kandidat.
Havepatruljen:
Hele bestyrelsen deltager. John har meddelt at han ikke kan deltage.
Tidspunkt er fastlagt til d. 9. juni 2018 kl. 9.00. Havepatruljen starter med en fælles
gennemgang af fokusområder.
Hegn. Det er konstateret, at der er mange ulovlige hegn. Bestyrelsen har besluttet at
intensivere arbejdet med at få lovliggjort hegn, alternativt få fjernet ulovlige hegn. Der
igangsættes separate initiativer.

Ad. 7: Økonomi
Regnskab pr. 30. april blev præsenteret.

Ad. 8: Nyt fra redaktør, sekretær og IT-ansvarlige:
Lokalbladet:
Der er foreløbigt udleveret ca. 15 eksemplarer i den trykte version. Fremover udskrives de i
farver og i en bedre kvalitet.
Sekretær:
Har startet overdragelsen fra Karina.
IT:
Fullrate abonnement opsiges.
Der er indkøbt en yderligere bærbar PC incl. Office pakke.
Der indkøbes en office-pakke til Marianne.

Digitaliseringen skal igangsættes. Palle og Karina har meddelt sig som frivillige til arbejdet.
Bestyrelsen har tillid til, at begge kan deltage i arbejdet.

Ad. 9: Personsager (refereres ikke i offentlighed):

Ad. 10: Eventuelt

Referent Torben Lohfert
Mødet sluttede kl. 21.10

Kalender
Dato
Bestyrelsesmøder:
Torsdag d. 14. juni
Torsdag d. 19. juli
Torsdag d. 16. august
Torsdag d. 13. september
Torsdag d. 18. oktober
Torsdag d. 15. november
Torsdag d. 13. december

Åbent i bestyrelseslokalet, kl. 10.00 til 12-00:
Lørdag d. 19. maj
Lørdag d. 2. juni
Lørdag d. 16. juni
Lørdag d. 7. juli
Lørdag d. 21. juli
Lørdag d. 4. august
Lørdag d. 18. august
Lørdag d. 8. september
Lørdag d. 22. september
Lørdag d. 6. oktober
Lørdag d. 3. november
Lørdag d. 1. december

Åbent i byggesager:
Fra 1. april til 30. september 2018
Hver tirsdag 18.00-19.00 (i sæson),
i det gamle bestyrelseslokale (i tilknytning til Valhalla)

