
Beslutningsreferat fra Bestyrelsesmøde hos Henrik Nielsen – 22. jan. 2019 

• Referent: Gert Ryd (Formand) 

Deltagere: 

• Henrik Nielsen (Kasserer) 
• Nils Hermansen (Bestyrelsesmedlem) 
• Rasmus Grimm (Bestyrelsesmedlem) 

• Per Hansen (Bestyrelsesmedlem) 

Pkt. Emne  Ansv. 

0 
Seneste referat/generalforsamlingsreferat 

Ingen kommentarer. 
Alle 

1 
Kontingent 

Status afventer den kommende kontingent-opkrævning. 
Henrik 

2 

Lokalplanen, forslag til ændring af lokalplan foranlediget 
af byggesagen fra Ladbyvej 19. 

Der mangler fortsat det endelige OK fra Bygge- og 
Teknikudvalget, som nu forventes inden 2019’s udgang.  

Afventer 

(Rasmus) 

3 

Nye Carporte og/eller 
løsning på kommende kommunal affaldsordning. 

Fakta er iflg. taarnby.dk, at den eksisterende pose-ordning 
erstattes af en 2-delt 240 liters plastbeholder. 

Yderligere en 240 liters plastbeholder leveres mhp. plast og jern. 

I alt 3 plastbeholdere inkl. den grå beholder til pap og papir. 

Nils og Gert inviterer sig selv til møde med kommunen om dels 
emnet dels lokalplansændringen, herunder den samlede bygge-% 
på 40.  

Nils & Gert 

4 

Hjertestarter 

Etableringsomkostningerne til Radius samt indkøb fsva. 
”hjerterstarter-/målerplacering” ved vej udgør ca. kr. 46.000 inkl. 

moms. Årlige driftsomkostninger vil udgøre ca. kr. 1.000. 
Denne løsning fravælges. 

Vi satser nu på en løsning med opsætning ved en parcels 

hoveddør/carport/baghave. 
Kommunens tekniske forvaltning kontaktes om mulig placering 

på lygtepæl. 

Gert 

6 

     Rottespærre 

Vi går efter et sammensat tilbud fra firma Byrdal, Amager. 

Leverandør kontaktes for konkret tilbud. 

Tilbuddet skal til afstemning på en ekstraordinær 
generalforsamling. 

Rasmus 



 

7 

Hjørnesten 

For at skåne fortov og kantsten mod skader fra større køretøjer, 

indkøber vi 2 større sten til placering på hhv. Elses Smith og Evas 
Flensted’s hjørne, dog kun efter accept af Else og Eva. 
Vi undersøger mulig leverandør. 

Henrik 
Nils 

8 

Snerydning 

Aftalen om snerydning fortsætter for 2018/19. 

Ved snevejret 21. januar 2019 blev der foretaget utilstrækkelig 

rydning. Dette skete også lige før jul 2018. 

Snemanden kontaktes for at få aftalen præciseret. 

Gert 

9 

Vedligehold 

Vi vurderer fortsat at få tilbud på hækkeklipning af den fælles 
plantekumme fra en professionel gartner. 

Per 

12 
Bankforbindelse 

Ny bankforbindelse er etableret gennem Danske Bank. 
Lukkes 

13 
Fibernet (Gigabit) 

Jf. oplysningsmail, så skrider arbejdet planmæssigt frem. 
Afventer 

14 
Nabohjælp 

Udsættes til næste møde. 
Afventer 

15 
Vejsyn & vejskilte 

Udsættes til næste møde. 
Afventer 

16 
Bestyrelsesansvarsforsikring 

Vi undersøger videre om pro og cons. 
Alle 

17 
Fastelavn 3/3-19 

Samme koncept som de seneste år. 
Rasmus 

18 

Sommerfest 17/8-19 

”Early warning” udsendes sammen med kontingent-

opkrævningen. 
Invitation udsendes lige før Skt. Hans. 

Afventer 

19 
Beplantning – Positivlisten 

Listen fastholdes uændret. 
Lukkes 

   

14 
Næste møde: 

Dato for næste bestyrelsesmøde: ? 
Afventer 


