
Beslutningsreferat fra Bestyrelsesmøde hos Nils Hermansen – 17. januar 2018 

Referent: Nils Hermansen  

Deltagere: 

 Gert Ryd (Formand) 
 Henrik Nielsen (Kasserer) 

 Per Hansen (Bestyrelsesmedlem) 
 Rasmus Grimm (Bestyrelsesmedlem) 

 Nils Hermansen (Bestyrelsesmedlem) 

 

Pkt. Emne  Ansv. 

0 

Generalforsamlingen,- evt. tilbagemeldinger eller 
kommentarer 

Ingen kommentarer 

Alle 

1 

Kontingent 

Henrik udsender opkrævning af 1/1-årlig kontingent med forfald 
pr 1. marts som vedtaget på generalforsamlingen 

Henrik 

2 

Nye Carporte 

Vi afventer endelig beslutning fra kommunen vedrørende  
fremtidig affaldsordning, inden vi bruger midler til at tegne 

forslag til ny carport.  Nils kontakter Hennings datter, som er 
arkitekt, for evt. møde når vi har nødvendig information fra 
Kommunen. Nils har sendt forespørgsel til kommunen 

Nils/Alle 

3 

Fastelavn 

”Same procedure as last year”. Afholdes den 11. februar kl. 
10:00 Rasmus medbragte udkast til invitation som blev 

godkendt. Henrik, Gert, Nils og Per medbringer hver en 
termokande med kaffe.  

Rasmus 
med 

support 

4 

Bredbåndsforbindelse 

Gert har lavet det indledende arbejde vedr. underskrifter, men vil 
kontakte Henning Jørgensen, Bolbrovej 18, vedr. mulige nye 
tekniske løsninger inden vi går videre. 

Gert 

5 

Hjertestarter 

Per vil undersøge den bedste tekniske løsning med hensyn til 
indkøb og mulighed for montering et centralt sted, plus om vi kan 

få støtte fra Trygfonden. 

Per 



 
 

6 
Nabohjælp 

Emnet er udsat til næste møde 
Alle 

7 

Belysning Bygrænsen 

Københavns kommune er ansvarlig.  Gert, kontakter berørte 
grundejerforening for at høre om kommunen har udført lovpligtigt 

vejsyn, (bl.a. fortovsfliser) og om respektive grundejerforening 
har modtaget krav om reparation/vedligehold. 

Vores tilskadekomne medlem tager selv hånd om en evt. 
erstatningssag. 

Gert 

8 

Oprettelse af ”Positivliste” over håndværkere på 

hjemmesiden 

Der oprettes nødvendig menupkt. på hjemmesiden, og vi sender 
en SMS/servicemeddelse til alle medlemmer om at foreslå 

leverandører/firmaer de har gode erfaringer med. 

Gert 

9 

Skal vi gøre hjemmesiden tilgængelig uden password? 

Det eneste fortrolige dokument er medlemslisten med telefon 

numre og e-mail adresser. Hvis dette dokument alene kan 
beskyttes med password, kan vi til næste møde beslutte om vi 
ophæver at bruge password på selve hjemmesiden. 

Gert/Alle 

10 

Kan medlemmer registrere sig med mere end et tlf.-
nummer for at modtage service SMS’er vedr. 
hjemmesiden? 

Det var enighed om at vi gennemfører dette.    

Gert 

11 

Trafiksanering af Glamsbjergvej/Bygrænsen/Røde 
Mellemvej for at reducere gennemkørende trafik. 

Nils’s udkast til brev blev godkendt med enkelte rettelser. Nils 
sender brev/mail til berørte foreninger. 

Nils 

12 
Næste møde 

Ikke besluttet.  Formanden kommer med forslag. 
Alle 


