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Referat fra bestyrelsesmøde for OF Harrestrup d. 7. december
2017 kl. 18.30
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Referat
Ad. 1: Referat fra sidste møde
Ingen kommentarer. Referatet er godkendt.

Ad. 2: Meddelelser fra formanden
Der blev givet en kort orientering om HB’s møde d. 31.10.17
Der blev givet en orientering om indkaldelse til HB møde d. 20. november. FU har her
udsendt et bilag 9.1 ”Status på områderne – som FU ser det”.

I denne status er der nogle opsigtsvækkende, fejlagtige og yderst kritisable punkter, der
kildeløse, anonyme, injurierende og fejlagtige / usande.
Bestyrelsen har konstateret, at FU holder møde med Ballerup Kommune omkring
trailerpladsen og jordstykket på Jættevej. Mødet omfattede tre områder herunder at Ballerup
Kommune informerede om, at jordstykket ved Jættevej er støjplaget, men udelukkede ikke
at området fremtidigt kan udlægges til nye kolonihaver, samt at Ballerup Kommune
bekræftede at der ikke må ske helårs beboelse eller udlejning i området.
Digitaliseringsprojekt i OF er i fuld gang. De informationer, som ligger i arkiverne i
hovedkontoret i Gothersgade omkring de enkelte parceller i OF Harrestrup er nu indscannet.
I det nye år skal OF Harrestrup i gang med at gennemgå de lokale arkiver og indscanne
deres informationer.
Der udestår valg af vejrepræsentant på A-vej, da den valgte vejrepræsentant har afhændet
sin parcel.

Ad. 3: Sager
Indkomne / igangværende sager

Bestyrelsens behandling

C35 ansøger om tilladelse til opstilling af en
vindmølle. C35 har anmodet om en skriftlig
tilladelse inden C35 kan henvende sig til
Ballerup Kommune.

Bestyrelsen er parat til at udstede en skriftlig
tilladelse hvori specificeres, møllens
størrelse, pladsering, støjniveau samt en
prøveperiode på to år.

C35 søger om tilladelse til at opsætte video
overvågning på parkeringspladsen ud for
huset. Ansøgningen er begrundet i at der
gentagne gange har været hærværk på hans
bil.

Bestyrelsen kan ikke give tilladelse til privat
video overvågning på fællesarealer.

C35 søger om tilladelse til at etablere
bilparkering på egen grund.

Bestyrelsen kan ikke give tilladelse til
parkering på egen grund. Dette er fastsat i
ordensreglerne.

C35 søge om tilladelse til at opsætte
”Parkering forbudt” skilte på
parkeringspladsen langs flisestien mod c39
og C41.

Bestyrelsen kan ikke give tilladelse til den
nævnte opsætning skilt, idet man ikke kan se
hvilke gavn et sådant skilt skal gøre samt
hvorledes et forbud skal håndhæves.

Ad. 4: Områderne og aktiviteter
Aktiviteter i områder og bygninger
39

Aktivitet
Trailerparkering, byggetilladelse

Bemærkninger
Det er besluttet at
Trailerparkeringen
udføres i to faser således,
at der fra fase 1 tages
jord til legepladsen og
det efterfølgende
konstateres hvor stor
behovet er inden fase 2

Status
Afventer fortsat
godkendelse i Landzone
tilladelsen.

Estimat
225.000

40

Legeplads

42

Broen til Kildegården

igangsættes. Fase 1
lægges så langt fra huse
på Jættevej som
tilladelsen gør det
muligt.
Igangsættes først i 2018
jf. legepladsgruppen. Der
foreligger fortsat ikke en
kontrakt.

Afsluttet

Byggetilladelse er
GODKENDT (oktober
2017).
Det skal lige undersøges,
hvad det vil koste at
dræne området ved
legepladsen. Torben og
Martin undersøger.

525.000

Vi deltes om materialer
og arbejdsløn med
Kildegården 50/50.

Broen er
opsat. Vi
vurderer
brugbarhed
og taler med
Kildegården
om evt.
forandringer

Okt:
Martin forsøger at hæve
broen 10 cm på
Kildegårds siden.
43

Vandproblemer lang stamvejen 2
steder. Fra C-vej til A-vej, og
Vidarstien 1 og Emblavej 4 og 6.

Det er besluttet at der
anlægges et nyt dræn fra
søgen ved Valhalla og til
åen, som foreslået af
Norconsult. .Drænet vil
have naturligt fald og der
etableres ikke punpe.

Bestyrelsen har haft
møde med Norconsult,
er har lavet andre
løsninger for OF. De er
kommet med oplæg til
udarbejdelse af et
forslag, pris. Kr. ca.
135.000. Bestyrelsen
finder dette meget højt
og der tages yderligere
dialog med Norconsult.

44

Markering af bump på sideveje.

Afventer Pris.

45

Danvej 2+4+6 vedr. deres sti. Stien
er dårlig og ujævn
Telefonsendemasten ved Vidarstien
9 revurderes

Der er 34 bump. Lægges
en række firkanter med 4
firkanter og med 40 cm
mellem, skal der
anvendes i alt 272
firkanter. Laves først til
foråret.
Martin ser på det i løbet
af vinteren
Formanden søger
juridisk vurdering af
kontrakterne.

46

47

El- installationer til pumperne.

Efter gennemlæsning af
kontrakterne er der
opstået tvivl om
bindingsperioden.
El- installationer til
pumperne flyttes fra
pumperummet til en
pladsering over
pumperummet.

Martin udfører primo
2018.

Ad. 5: Havepatruljen / Arealer
•

Jættevej 39 (stien) hæk er for bred og for høj. Der fremsendes brev til medlemmet.

Ad. 6: Økonomi
Vandaflæsning lægges på hjemmesiden og der udsendes info. Martin forestår aflæsning på
de parceller der ikke selv indrapporterer aflæsningen. Der pålægges et aflæsningsgebyr. Der
opsættes information i udhængs skabene og der udsendes mail.
Regnskab 2017
Regnskabsåret nærmer sig sin afslutning. Der må påregnes et mindre underskud grundet
flere udgifter, som er over budget.
.

Ad. 7: Nyt fra redaktør, sekretær og IT-ansvarlige:
Bladet: Intet
Sekretær: Intet
IT: Intet

Ad. 8: Personsager (refereres ikke i offentlighed):
Ingen

Ad. 9. Eventuelt:
Martin holder ferie 12-19 januar 2018, alle dage incl.
Referent Torben Lohfert
Mødet sluttede kl. 20.45

Kalender
Dato
Bestyrelsesmøder:
Torsdag d. 18. januar
Torsdag d. 15. februar
Torsdag d. 15. marts
Torsdag d. 12. april
Torsdag d. 17. maj
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
Andre møder:
Lørdag d. 24. marts - Generalforsamling

Åbent i bestyrelseslokalet:
Lørdag d. 6. januar 2018 kl. 10-12
Lørdag d. 3. februar 2018 kl. 10-12.
Lørdag d. 3. marts 2018 kl. 10-12.
Lørdag d. 7. april
Lørdag d. 21. april
Lørdag d. 5. maj
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. januar til 31. marts 2018:
Lørdag d. 6. januar 2018 kl. 10.30-11.30.
Lørdag d. 3. februar 2018 kl. 10.30-11.30.
Lørdag d. 3. marts 2018 kl. 10.30-11.30.
Fra 1. april til 30. september 2018
Hver tirsdag 18.00-19.00 (i sæson),
i det gamle bestyrelseslokale (i tilknytning til Valhalla)

