
Referat af bestyrelsesmøde Toftevang Vejlag 7.6 2016 
Til stede: Finn, Frode, Thorbjørn, Rasmus, Jeanette. 
Afbud fra Morten 
Referat: Finn 

 
1. Referat fra sidste møde (4.4) godkendt. 

 
2. Orientering af møde med HOFOR (Finn og Frode).  
HOFOR havde indkaldt til et møde, hvor de fremlagde en ny plan for 
finansiering og styring af klimaprojekter. Den går ud på, at HOFOR efter 
forhandlinger med os (og andre foreninger) står for gennemførelse af vores 
projekt, økonomisk og teknisk. Vi gav tilsagn om, at det så meget lovende ud 
og HOFOR arbejder videre med at konkretisere denne nye model. En endelig 
aftale mellem HOFOR og vejlaget vil naturligvis kræve, at projektet 
godkendes på en generalforsamling. Vi håber at der er nyt efter sommerferien 
(Finn rykker). 

 
  
3. Vejlagets forsikringsdækning.  
Der blev på generalforsamlingen efterlyst oplysninger om hvad vores 
ansvarsforsikring dækker. Den dækker ansvarsandragende forhold på vores 
fællesområder, veje og plæner. Ansvarsforsikringen dækker også, hvis 
medlemmer kommer til skade på fællesområderne - forudsat at der er tale om 
aktiviteter, der er indskrevet i vedtægterne.  
(Forslag: Finn laver udkast til vedtægtsændring om deltagelse i 
fællesaktiviteter (vedligeholdelse af plænen, vejfest, fastelavn mm.) 
  
4. Orientering og diskussion: 
 

• Ny facebook gruppe. 
Vi har fået en egen facebookgruppe , som skal hjælpe med at sprede 
information til og mellem medlemmerne. Vi skal have en snak med dem der 
står for gruppen om hvem der holder øje med aktiviteterne, så alt foregå på 
en god måde. Et godt eksempel er den seneste advarsel om mulige 
indbrudstyve, som var skrevet på en fin måde. 
  

• Bydelsportalen – vi er tilmeldt 2700bydelsportal.dk, som rummer 
oplysninger om foreninger i vores område. 

  
• Kontonummer på hjemmesiden. 

Vi lægger kontonummer på hjemmesiden, så det er let at betale selvom man 
ikke bruger elektronisk betaling. 
 
  

• Skal vi have fælles affaldssorteringscontainere på plænen i stedet for i 
hver have?? (a la Birkevangs løsning). 

Det er et punkt til generalforsamlingdet vil kræve investering i en overdækket 
bygning, evt. med lås. Finn undersøger om det overhovedet er en løsning, 
som kommunen vil godkende. 
 



• Der er taget kontakt til Bystævneparken om opsætning af askebægre, 
så cigaretskod ikke smides på Toften. Finn rykker for svar.  

 
• Billeder fra loppemarked er lagt på websiden 
 

5. Advokatgebyr ved for sen betaling.  
Der skal betales advokatgebyr (pt. 1500 kr. plus evt. andre udgifter) så 
snart en manglende betaling er sent til advokat. Det skal anføres på 2. 
rykker og også skrives ind i vedtægterne. (Finn og Jeanette) 

  
6. Næste møde er tirsdag d. 23. august kl. 20 hos Rasmus, 

Hørtoftevej 12 (husk stille ved ankomst, børn sover). 
       
 
  
  


