Referat af bestyrelsesmøde i vejlag tirsdag den 20. juni 2017 kl. 20 hos Ole
Deltagere: Finn, Frode, Ole, Rasmus, Jeanette og Thorbjørn. Afbud fra Søren.
-----Dagsorden:
1. Klimavej
2. Eventuelt
3. Næste bestyrelsesmøde
Ad 1. Klimavej
Bestyrelsen havde et godt møde med Niels Lützen den 8. juni om en justering af skitseforslaget.
Toftagervej tages nu med i projektet igen, der forsøges skabt flere parkeringspladser og Niels
tegner på en ide om at hæve vejen (trafikdæmpe) området fra nr. 11 til 15 på Toftagervej, der
derfor ikke vil have regn bede. Et revideret forslag vil være klar inden slutningen af måneden.
Der er kommet brev fra HOFOR (i dag), som er sendt ud til alle 27 klimavejsprojekter. Brevet
besvarer mange af de spørgsmål vi og andre foreninger har stillet. Bestyrelsen vil nu studerede de
mange svar og se om de dækker vores spørgsmål til projekt, jura m.m. Der er fortsat inviteret til
informationsmøde med klimavejsprojekterne hos HOFOR i august. Dokumentet lægges på
hjemmesiden.
Der gennemføres ekstra informationsmøde om nyt skitseprojekt den 5. juli kl. 19.30 efter
princippet ”kom og se skitsetegningerne”. Der er ikke tale om et debatmøde, men en mulighed for
at komme forbi og se projektskitsen på papir. De af bestyrelsens medlemmer, der ikke er på ferie,
vil være tilstede og opsamler kommentarer. Fortsat informationsmøde 15. august og
ekstraordinær generalforsamling 22. august. Ole har booket fælleshuset i Birkevang under mødet.
Rasmus producere flyver og trykker. Ole deler ud. Thorbjørn sender skabelon til Rasmus.
Nyt kontraktudkast fra HOFOR også i posten i dag. Bestyrelsen læser den igennem og sender
eventuelle kommentarer til Finn. Hvis der er behov vil vi sende det til fornyet høring hos advokat.
Hvis den nye kontrakt giver anledning til spørgsmål eller uklarheder sender Finn en samlet
forespørgsel videre til advokaten. Svar klar til mødet i august.
Den 9. eller 10. august informationsmøde hos HOFOR hvor bestyrelsen kan deltage. Der er ikke
kommet en indkaldelse endnu, men kun et advis. Vi kender derfor ikke tidspunktet. Finn melder
ud når den endelige invitation kommer.
Ad 2. Eventuelt
Lokaludvalget har videresendt en protest de har sendt til Københavns Kommune over, at
kommunen har valgt at udsætte planen om byudvikling af Bystævneparken på ubestemt tid.
Lokaludvalget er utilfredse med kommunens manglende prioritering af bydelen. Bestyrelsen er
enige i lokaludvalgets protest over at bydelen ikke prioriteres.
Ad 3. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde 11. august kl. 20 hos Jeanett Botoftevej 13.

