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Referat bestyrelsesmøde Toftevang Vejlag 08.03.2017 

Til stede: Finn, Jeanette, Frode, Rasmus, Ole, Thorbjørn og Morten 

1. Kommentarer til referatet af sidste møde 
Der var kort diskussion af referatet. Det blev afklaret at Birkevang er positivt indstillet over for 
klimavejprojektet, men at Birkevang ikke har nogen konkrete projekter om vandafledning fx i fa-
skiner på Birke Allé. 

2. Modtagne forslag 
Bestyrelsen har stillet to forslag, og der er kommet tre forslag fra en stribe forslagsstillere. 
Morten redegjorde som repræsentant for forslagsstillerne at baggrunden for forslagene var at 
sikre information og skabe debat på generalforsamlingen.  
Der var en hel del diskussion af de tre forslag. Diskussionen endte med at bestyrelsen ønsker at 
støtte forslag 1, men der foreslås følgende ændring i forslagets ordlyd: ”Sagfører skal vurdere 
projektkontrakt (og ikke økonomi), og vejlavet kan betale hvis prøverne ikke kan dækkes af pro-
jektet”. 
Også forslag 2 støttes af bestyrelsen, igen med ændring i ordlyden til: ”Vejlavet kan betale hvis 
prøverne ikke kan dækkes af projektet”. 
Angående forslag 3: Der er uenighed i bestyrelsen. 
Formanden mener at forslag 1 og 2 er inkluderet i projektet. Deadline 1. juni er ikke til diskussion 
if. HOFOR. Desuden påpeger formanden at hvis forslag 3 vedtages, så kan det ikke gennemføres 
fordi det er i modstrid med vejlavets vedtægter. Rasmus mener at bestyrelsen kan opstille krav til 
hvordan et forslag om klimavej skal vedtages. 
Formanden mener at forslagsstillerne bør finde firmaer der kan vurdere forslagene, og han me-
ner at risikoanalyser først kan gennemføres når projektet er godkendt. 
Formanden oplyser at vi ikke kan forvente at der er en detaljeret projektbeskrivelse før 1. juni. 
Bestyrelsen er enig om at der næppe er problemer med at nå at få analyseret projektet inden en 
ekstraordinær generalforsamling.  
Formanden vil kontakte et advokatfirma som vejlavet før har brugt, for at få en vurdering af hvad 
prisen vil være for en analyse af kontrakten. 
Ole og Rasmus indhenter i fred og fordragelighed tilbud på to eller flere nedsivningsprøver.  

3. Budget og regnskab 
Kassereren fremlagde at 2016-2017 har været et godt økonomisk år for vejlavet.  
Jeanette udarbejder budget. Vi diskuterede hvordan budgettet bør opstilles, men bestyrelsen fo-
reslår en justering af budgetlægningen i 2018. 

4. Generalforsamlingen 
Søren Lauridsen har sagt ja til at være dirigent. 
Sekretær Morten ønsker ikke at genopstille.  
Thorbjørn stiller op som sekretær. 
En yderligere suppleant skal opstilles. 

5. Procedure i forhold til mødet mellem Frode og Finn og Niels Lützen den 17.2.2017 
Der har været afholdt møde med Niels Lützen den 17. februar omkring det endelige skitseprojekt 
og de punkter og bekymringer der blev rejst på sidste bestyrelsesmøde af bl.a. Ole og Morten 
omkring bl.a. nedsivning. På mødet deltog formand og næstformand, men flere medlemmer syn-
tes der skulle være gjort en ekstra indsats fra formandens side for at sikre at også kritiske røster 
fra bestyrelsen havde været repræsenteret på mødet - også selvom der var rundsendt en Doodle 
for at finde ud af hvem der kunne deltage i et møde.  

6. Orientering om arrangementet om klimavejen på lørdag 
Bestyrelsesmedlemmerne fordeler sig i grupperne. Ole henter nøgle til Birkevangslokalet.  
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7. Klimavejprojektet 

Finn og Frode har på bestyrelsens vegne godkendt skitseprojektforslaget fra Niels Lützen så det 
kunne sendes til HOFOR. Bestyrelsen var forinden via mail blevet bedt om at acceptere nogle da-
toer for et møde, men kun to medlemmer havde svaret, og de kunne ikke de samme dage. For-
mand og næstformand påtog sig på bestyrelsesflertallets vegne at godkende skitseprojektet in-
den udløbet af fristen.  
Vi har nu modtaget projektforslaget fra Niels Lützen, og projektforslaget er lagt på vejlavets 
hjemmeside. 
Side 7 nederst i projektforslaget står: ”Vejlauget er gjort bekendt med Hofors rapport om evalue-
ring af faskiner og den begrænsede indflydelse, der iflg. rapporten har kunnet tilskrives vejbede 
og faskiner.” Ingen har set den rapport der refereres til. 
Ole spørger om kommunens skybrudssikring:  Bliver vi pålagt tilkobling til skybrud, eller bliver 
holdt ude pga. klimavejprojektet? Hvad vil egentlig være fordelagtigt? Ingen har svar på dette. 
Bestyrelsen ønsker trafikdæmpende foranstaltninger på Toftagervej fx med enkelte grønne bede. 


