Referat af bestyrelsesmøde i Toftevang Vejlag 21. marts 2017.
Tilstede:
Afbud:
Referent:

Frode, Søren, Ole, Finn.
Rasmus, Jeanette, Thorbjørn.
Frode og Finn.

Dagsorden:
1. Konstituering
2. Referat
3. Snerydning
4. Kommunikationsstrategi
5. Klimavejsprojekt
6. Klimavejsdatoer
7. Eventuelt
Ad 1. Konstituering. Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Thorbjørn
som ny sekretær.
Ad 2. Referater. Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til referat fra generalforsamlingen,
men pga. flere afbud godkendes referatet først på næste møde.
Ad 3. Snerydning. Frode kontakter vores faste snerydder for at få sikkerhed for at vi har en
stabil ordning for næste sæson.
Ad 4. Kommunikationsstrategi. Punktet blev rejst på generalforsamlingen om vi skulle
bruge facebook-gruppen til foreningsdebatter. Bestyrelsen ønsker fortsat at bruge
hjemmesiden til foreningsdebatter, men vil undersøge, om der kan laves en alert-ordning der
betyder, at hele bestyrelsen direkte gøres opmærksom på nye indlæg. Vi ønsker at facebooksiden fortsat skal fungere som et direkte medlem til medlem kommunikation, da facebook er
hurtigere. Men den direkte kommunikation mellem medlemmerne bør ikke blandes op med
debat mellem medlemmer og bestyrelse.
Ad 5.Klimavej-projektet. Det blev besluttet at give Ole mandat til at få lavet 3
nedsivningsprøver af GEO. Ole tager kontakt til medlemmer, der har en forhave, der gør det
muligt at lave en boreprøve.
Finn tager kontakt til advokat for at få en generel vurdering af kontraktudkastet, men også
af muligheder for at forlade aftalen, hvis det viser sig at den endelige model for vandflytning
på toftagervej ikke kommer til at fungere som aftalt. Vi skal have resultaterne af denne
analyse inden info-mødet.
Finn tager kontakt til HOFOR og præsenterer dem for vores krav om at få en konkret
beskrivelse af skybrudsløsningen på Ærtebjergvej/Birkevang/Toftagervej – herunder om
store plæne kan rumme et vandforsinkelsesbassin, der er stort nok. Dette skal indskrives i
kontrakten.
Der er endvidere behov for flere parkeringspladser på sidevejene, evt. skråparkering.
Det er endvidere et krav, at Toftagervej også skal have en ‘forskønnelse’ i stil med sidevejene,
bede på vejen, som også kan virke trafikregulerende - evt. betalt af os.

Ad 6. Klimavej-projekt datoer. Bestyrelsen fastsatte den ekstraordinære
generalforsamling til TIRSDAG d. 30.5, kl. 19.30 – i de sædvanlige lokaler i Husum Kirke hvis
muligt.
Der skal endvidere afholdes et lørdags info-walk-and-talk arrangement, enten 20.5 eller
27.5. Dato afhænger af om HOFOR kan sende en repræsentant samt om de to arrangører,
Rasmus og Thorbjørn kan. Der indkaldes ved omdelt invitation.
Det er efterfølgende aftalt med HOFOR, som sender en repræsentant, at info-arrangementet
afholdes lørdag d. 20. maj kl. 11-13 i Birkevangs fælleshus, som er reserveret. Beth, der står
for huset har tilbudt at de laver kaffe og the til os – vi giver besked om forventet antal
deltagere.
Ad 7. Eventuelt. Ole tilbød at undersøge betingelser og vilkår for at vi kan indgå i et officielt
nabohjælp arrangement.
Det kan blive aktuelt at indkalde til et ekstra bestyrelsesmøde inden info-arrangementet, hvis
vi får relevante oplysninger fra advokat og HOFOR inden mødet.
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