
Ekstraordinær generalforsamling er flyttet til  
22. august kl. 19.30 

Bestyrelsen besluttede på sit møde tirsdag aften, at udskyde den ekstraordinære generalforsamling, 
da der efter bestyrelsens opfattelse ikke kan fortælles nyt eller træffes beslutninger den 30. maj, 
som tidligere indkaldt til. 

Lørdag den 20. maj blev der gennemført et velbesøgt informationsmøde med ca. 30 husstande 
repræsenteret i Birkevangs fælleshus med HOFOR og den Landskabsarkitekt, der har tegnet 
skitseforslaget. På mødet blev der stillet mange spørgsmål både til HOFOR, men også til den 
interne process. Der blev bl.a. stillet spørgsmål ved beslutningen om, at Toftagervej ikke længere er 
en del af den grønne helhedsløsning. Ligeledes måtte HOFOR besvare mange spørgsmål om 
nedsivning, overløb til kloak m.m. Endelig er der fortsat behovet for flere parkeringspladser end 
skitseforslaget lægger op til. 

Efter dette møde står det klart, at der skal indarbejdes et antal ændringer i det nuværende 
skitseprojekt. Bestyrelsen føler også, at den har behov for at få belyst forskellige mere tekniske 
forhold, så den er klædt bedre på til at besvare spørgsmål fra medlemmerne. Alt dette kan ikke nås 
inden den fastsatte dato på tirsdag, hvorfor der var enighed om, at flytte datoen til den 22. august 
kl. 19.30.  
  
HOFOR har inviteret de 27 klimavejsprojekter i København til et fælles informationsmøde om de 
mere projektrelaterede spørgsmål i starten af august, ligesom den endelige frist for at underskrive 
en aftale med HOFOR er flyttet fra juni til slutningen af august. Derfor vil der også blive gennemført 
yderligere et informationsmøde for vejlaget inden generalforsamlingen. Dette informationsmøde er 
fastsat til den 15. august kl. 19.30, så bestyrelsen har mulighed for at indarbejde eventuelle sidste 
øjebliks kommentarer fra medlemmerne i beslutningsforslaget til generalforsamlingen. 

Tidsplan (som den ser ud i dag): 
Bestyrelsen skal have møde med landskabsarkitekt den 8. juni. 
Bestyrelsesmøde om klimavej (en eller flere datoer ikke fastsat) 
Møde med HOFOR og den 27. andre klimavejsprojekter i begyndelsen af august  
Informationsmøde for alle medlemmer den 15. august kl. 19.30 
Ekstraordinær generalforsamling den 22. august kl. 19.30 
Frist for indgåelse af aftale med HOFOR 25. august 

Bestyrelsen vil løbende gøre alle nye dokumenter tilgængelig på foreningens hjemmeside. Her kan 
du allerede i dag se det nuværende skitseforslag samt udkast til kontrakt med HOFOR. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen

Toftevang Vejlag


