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Referat bestyrelsesmøde Toftevang Vejlag 4.4.2016 
Til stede: Finn, Frode, Rasmus, Thorbjørn, Jeanette og Morten 

 
1. Orientering fra formanden 

Vi bød velkommen til Rasmus Jensen, nyt medlem af bestyrelsen, samt Thorbjørn Nesjan, ny sup-
pleant til bestyrelsen. 
Til juni får vi ordnet de ujævnheder på vejene der er opstået efter opgravninger da HOFOR forny-
ede vandledningerne. 
Hullerne på vejene bliver lavet i uge 15 hvis vejret tillader det. 
Vi tilmelder os 2700bydelsportal.dk. Finn og Morten sørger for at levere de nødvendige oplysnin-
ger. 
Vi diskuterede planerne for Bystævneparken. Der er tilsyneladende i skitseprojektet planer om at 
åbne vores lukkede veje mod Bystævneparken. Vi følger vågent med i hvad der sker. 
Vi skal efter sommerferien have et møde med Birkevang om muligheder for vandafledning på 
Birke Allé, så alt regnvand fra Birke Allé ikke ender på Ærtebjergvej. 

 
2. Opfølgning fra generalforsamlingen: 

Referatet blev godkendt. Morten mailer referatet til medlemmerne, og lægger det på hjemmesi-
den.   
Parkering af firmabiler blev taget op på generalforsamlingen. Lastbiler må ikke parkeres på pri-
vate fællesveje. Det er vanskeligt at vurdere om firmabiler må parkeres på private fællesveje. Vi 
vil opfordre Birkevang til at opfordre deres beboere til ikke at parkere på Ærtebjergvej hvis de 
ikke bor på Ærtebjergvej. 
Finn vil undersøge hvordan vores forsikring dækker i forhold til evt. uheld på fællesvejene. 

 
3. Aktivitetsudvalg, herunder oprydning på fællesgrundene 

Aktivitetsudvalget har meldt følgende datoer ud: 
• Loppemarked søndag d. 8/5 
• Sommerfest lørdag d. 25/6 
• Æblepressedag søndag d. 16/10 
• Halloween søndag d. 30/10 
• Fastelavn søndag d. 26/2 2017 

Finn taler med Søren om at de medlemmer der har meldt sig til at deltage i at arrangere sommer-
fest, bliver inddraget. 
Bestyrelsen opfordrer til at oprydningsdagen på fællesgrundene bliver mandag den 25. april kl. 
17. Morten mailer oplysningen ud til medlemmerne sammen med referatet af generalforsamlin-
gen. 
 

4. Oplysninger til vejlavets bank 
Vi har fået brev fra Danske Bank. Vi skal sende diverse oplysninger om bestyrelsesmedlemmerne. 
Vi skrev os på listen med underskrift. Jeanette sender oplysningerne til banken. 

 
5. Næste bestyrelsesmøde 

Næste møde tirsdag den 7. juni kl. 20 hos Morten. 


