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Referat bestyrelsesmøde Toftevang Vejlag 11.8.2015 
 
Til stede: Finn, Jeanette, Frode og Morten, afbud fra Søren 
Gæster: Signe Larsen og Jeanne fra Klimavej.dk. 
 
1. Orientering fra Klimavej.dk 

Signe og Jeanne fremlagde hvad Klimavej.dk kan hjælpe med i forbindelse med finansiering af et 
evt. klimavejprojekt. Klimavej.dk samarbejder med Cowi og LEF (Langsigtet Erhvervsfinansiering). 
Klimavej.dk garanterer at de kan skaffe finansiering uden at vi som husejere i vejlavet skal stille 
garanti. Garantien vil være at HOFOR garanterer tilbagebetalingen.  
Klimavej.dk står for finansieringen. Projektering m.m. videregives til Cowi, fx skal arbejdet i ud-
bud. Dermed kan Cowi styre arbejdsprocessen. LEF sørger for finansieringen, dvs. får forsikrings-
selskaber og pensionskasser til at låne os de 4,5 mio. kr. vi kan få i tilskud fra HOFOR. 
Desuden kan Klimavej.dk stå for driften af klimavejanlægget med bl.a. forsikring. Klimavej.dk ar-
bejder på nuværende tidspunkt med at få denne del planlagt. 
Svar fra Forsyningssekretariatet kommer i oktober. Vores projekt forventes godkendt. 
En tidsplan kan være: 

a. Godkendelse fra Forsyningssekretariatet (måske oktober 2015) 
b. Klimavej.dk får samlet et antal projekter i København og får finansieret dem (måske be-

gyndelsen af 2017) 
c. Investorerne indbetaler beløbet på en lukket konto (for vores vedkommende ca. 4,5 mio. 

kr.) 
d. Cowi projekterer, sender projektet i udbud og styrer anlægsprocessen 
e. Entreprenør udfører anlægget 
f. HOFOR godkender det færdige anlæg 
g. Projektejer (dvs. vejlavet) optager formelt 25-årigt lån fra investorerne 
h. HOFOR tilbagebetaler over 25 år – Klimavej.dk styrer tilbagebetalingen. 

Ved start af processen skal Klimavej.dk have indbetalt et depositum på 25.000 kr. 
Det er vigtigt at også vi taler med andre om muligheden for klimavejprojekter og muligheden for 
at få hjælp fra Klimavej.dk. En evt. hjælp fra Klimavej.dk kan kun komme i stand hvis Klimavej.dk 
kan få samlet en stribe projekter. Det kræver flere projekter for at LEF kan skaffe finansiering. 

 
2. Opfølgning vedr. klimavej (kontakt Birkevang, præsentation ved sommerfesten) 

Vi er ret begejstrede for muligheden for at Klimavej.dk kan skaffe finansiering uden at vi som 
vejlavsmedlemmer skal stille garanti. Det vil være fantastisk at Cowi kan stå for projektstyringen. 
Klimavej.dk giver en mulighed for at klimavejprojektet kan blive realiseret. 
Vi diskuterede om vi evt. kan klare vores egenbetaling på ca. 1,1 mio. kr. selv. Vi har en opspa-
ring, og vi kan evt. finde en ordning hvor nogle af vejlavsmedlemmerne låner vejlavet differen-
sen. 
Finn kontakter Birkevang for at arrangere et møde så vi kan tale med dem om hvad Klimavej.dk 
kan.  
Frode sørger for fotostater af skitsetegningen af miljøvejprojektet samt måske et foto fra Bags-
værd som kan vises til sommerfesten. 

 
3. Revisortilknytning 

Hvis Klimavej.dk kommer til at stå for klimavejprojektet, så bliver vores behov for revisor ikke så 
stort. Vi kan dog få behov for revisorhjælp i forbindelse med at vi kan etablere egenbetalingen. 
Vores konklusion er at vi bør arbejde på at finde en god og stabil revisor. 

 
4. Evt. 

Ole tjekker gyngerne på fællesgrunden. Den ene gynge er gået i stykker, og Ole ser om han kan 
reparere den. 

 
5. Næste møde 

Mandag 28. september hos Finn. 


