
Beslutningsreferat fra Bestyrelsesmøde 29-03-2022  

- Hos Per Hansen 

 
 

Referent: Gert Ryd/Nils Hermansen 
 

Deltagere:  
• Gert Ryd (Formand) 

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

• Per Hansen (Bestyrelsesmedlem 
 

 
 

Pkt. Emne Ansv. 

0 Referat 

Referat fra seneste bestyrelsesmøde 01-02-2022, godkendt uden 

bemærkninger 

Alle 

1 
Ny lokalplan. 

Status. 
Orienteringsmøde tentativt 5/4-22, medlemmerne indbydes til skolen. 
Kommunen afholder ikke borgermøde om lokalplanen 

a. Er lokalplanen for restriktiv fsva. alternative energikilder, 
varmepumper på tagene? Vi tager evt. forslag til ændringer 
op i indsigelsesperioden. Vedr. fremtiden talte vi om at få 
et firma som er eksperter i solfangere om at komme med 
et bud på en effektiv og æstetisk løsning, evt. ved at 
forhøje sternkant ud mod facade for at skjule solfangerne. 

b. Fjernvarme i området; ikke de nærmeste 5-6 år, jf. Tårnby 
Forsyning. Gert retter henvendelse til kommunen og 
annoncerer vor interesse i fjernvarme, og følger evt. op 
med Dorthe Hecht som sidder i Bestyrelsen for Tårnby 
Forsyning.  Baseret på viden bl.a. fra pressen, er der så vidt 
vi er orienteret ikke konkrete planer for fjernvarme som 
kan tilsluttes vor forening. 

Gert/Nils  

2 Grundvandsstanden i området. 

a. En del medlemmer har problemer med opstigende 
grundvand; hvordan kan vi adressere dette overfor 
kommunen? Vi retter henvendelse til kommunen om de 
har kendskab til en gammel grøft/drænledning som løber 
på bagsiden af bagstien. Hvis der er en ledning, kan vi få et 
kloakfirma til at undersøge om den fungerer, eller ej. 
 

Gert /Nils 



3 Grundejerforeningens 40 år jubilæum 2022 

Dato, 20. august 2022.  Henrik undersøger leverandører / 
pris for telt incl. stoler/borde/varme/gulv til mellem 50 og 
60 personer. 

Teltudbyder kan muligvis også levere mad etc., men hvis ikke, er 
der mange alternativer for levering af en passende menu.  

Vi udsender invitation i maj for at se hvor mange vi kan forvente 
kommer.  Endelig bindene tilmelding sendes ud fx medio juni. 

 

Henrik 

5 Orientering fra Gert ang. Amagermotorvejen – 

overdækning. 

a. KBH/Tårnby-borgermøde 24/2-22, på Crowne Plaza 
Copenhagen Towers 

b. Stikord 

 i.      Tårnby kommune glimtede med sit totale politiske 
fravær, mange Tårnby-borgere var fremmødt. 

 ii.      Luftforurening v/Fields er det mest forurenede på 
Amager(!). 

iii.      By & Havn, støttepunkter på motorvejen til 
overdækning, 400m eller langs hele motorvejen? 

iv.      2 nye spor, ingen nye støjværn. 

 v.      Ingen projekt-koordinering mulig mellem 2 nye 
spor og dække. 
 

 

6 
Regnvandsafløb i baghaver – Glamsbjergvej 

Der er konstateret rotter i ledningen, og ledningen bliver nu 
undersøgt af kloakfirma.      Vi skal muligvis have monteret en 

ekstra rottespær der ledningen munder ud i kloaknettet. 

 

7 
Eventuelt 

Fastelavn gik rigtigt godt. 

Kontingent forfalden i marts: 4 mangler at betale, og rykkes. 

Blindvejskilt på Ladbyvej skal rettes og skiltet flyttes ned så det 
er synlig. 

 

Rasmus 

Henrik 
Gert 

8 Næste møde: 

Besluttes senere 

Alle 

 

 
 
 


