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Referat bestyrelsesmøde Toftevang Vejlag 09.02.2017
Til stede: Finn, Jeanette, Frode, Rasmus, Ole, Thorbjørn og Morten
1. Den kommende generalforsamling den 16. marts.
a) Dirigent
Måske en udefra? En administrator? Ole har spurgt Hans der var dirigent sidste år, men han
vil ikke. Måske Søren fra Toftagervej 6? Finn kan spørge Hans igen. Måske Kasper eller Lea
Toftagervej 11.
b) Ændringer af vedtægter
1. Pga. ansvarsforsikring ved arbejde på fællesgrund
2. Ændring i forhold til manglende betaling af kontingent
c) Økonomi
Jeanette klargør materialet til generalforsamlingen.
d) Valg
 Formand: aktuelt Finn Hansson, Toftagervej 8
 Sekretær: aktuelt Morten Overgård Nielsen, Toftagervej 15
 Suppleant for bestyrelsesrepræsentant: aktuelt Ole Schmidt, Toftagervej 13
 Revisor: aktuelt Per Christensen, Hørtoftevej 11
 Revisorsuppleant: aktuelt Søren Hansen, Toftagervej 6
Morten ønsker ikke genvalg
Finn hører revisor og revisorsuppleant
e) Bestilling af smørrebrød
Frode sørger for det.
3. Klimavejprojektforslaget.
a) Problematikker i forhold til klimavejprojektet
Der var indgående diskussion om hvorvidt vi skal have et informationsmøde inden generalforsamlingen. Vi udskyder beslutningen til efter diskussionen om klimavej.
Finn fremlagde hvor sagen står nu.
Derefter var der diskussion af konsekvenser af det foreslåede projekt. Projektet går som bekendt ud på at forsinke regnvand til kloak.
Morten mener at bestyrelsen har svigtet ved ikke at forholde sig kritisk til Niels Lützens projekt. Morten fremhæver at Niels Lützen fokuserer på forskønnelse, men at projektets alvorlige konsekvenser ligger i nedsivningen af vand. Han mener at det er et afgørende problem at
der ikke er foretaget nogen konsekvensanalyser af det omfattende projekt.
Finn gjorde opmærksom på, at HOFOR betaler Niels Lützen for at udarbejde et detaljeret
projektforslag på grundlag af vores eget projekt. Men det omfatter ikke de mere omfattende
tekniske beregninger som først udføres når projektet er aftalt.
Ole har beregnet hvor store arealer der skal nedsives fra, og hvor meget vand der falder ved
kraftig regn – ikke skybrud.
Ole har desuden undersøgt hvilke projekter der er gennemført og hvor, fx på Møllebakken
(Danas Park) i Husum. I dette projekt er der etableret ’overløb’ til kloak. Projektet er finansieret af HOFOR.
Ole har også været på Lørenskogvej i Rødovre og talt med beboere der. Han bemærker at vejen der er en helt vandret vej med mange stikveje.
Jeanette tydeliggjorde at vi ikke har besluttet noget som helt, vi har ikke sagt ja til noget. Vi
bør have beregninger for at kunne tage en beslutning.
Finn mener ikke at der er noget nyt at informere om.
Rasmus mener ikke at vi står umiddelbart foran en beslutning.
Thorbjørn mener at projektet måske skal designes efter hvordan nedsivning kan finde sted.
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Finn mener at vi måske kan få udsat tidspunkt for vedtagelse. Efter kontrakten skal vi beslutte om vi ønsker projektet senest 1. juni.
Meningen er at vand fra Birke Allé får en forsinkelse hvor Birke Allé rammer Ærtebjergvej.
Finn ønsker et møde for bestyrelsen hvor Niels Lützen kan orientere om projektet. Niels Lützen skal levere det færdige projekt til HOFOR 1. marts.
Morten påpeger at HOFOR har en klar interesse for at få projektet gennemført fordi HOFOR
har fået stort beløb af Københavns Kommune til denne type projekter. Kun få er blevet gennemført.
Thorbjørn mener at projektet bør designes til at der ikke skal være så meget nedsivning.
Rasmus mener at vi først skal have en viden før vi kan holde et informationsmøde. Jeanette
er enig i det. Jeanette foreslår at vi skriftligt informerer medlemmerne om fordele og bekymringer og usikkerheder om projektet.
Vi ved endnu ikke om hvornår projektforslaget vil blive klar.
Finn foreslår at han tager kontakt med HOFOR for at få udsat beslutningstidspunktet fra 1.
juni.
Thorbjørn spørger om hvad vejlavets strategiske mål for klimavejprojektet er. Han mener vi
bør have følgende mål:
i. at få renoveret vores veje
ii. at få designet et projekt der så vidt muligt sikrer mod vand i kældre
iii. at have et grønt islæt
Finn er tilfreds med Niels Lützens arbejde.
Der opstod diskussion om Niels Lützens projekt. Vi er i bestyrelsen uenige om hvorvidt vi
skulle være blevet gjort opmærksomme på de tekniske udfordringer der er i projektet.
Rasmus minder om at vi i bestyrelsen har besluttet at vi ønsker teknisk bistand der ikke er fra
HOFOR. Vi skal selv betale denne bistand.
Jeanette gør opmærksom på at der ikke rigtig er kommet fremdrift i projektet, og at der ikke
har været det i lang tid.
Thorbjørn foreslår at Finn spørger HOFOR om vi kan få foretaget flere nedsivningsprøver.
På generalforsamlingen 2015 blev projektet præsenteret. Måske kunne vi arrangere en
weekendformiddag - en mere workshoplignende måde at holde møde på. I stedet for et traditionelt møde i et mødelokale. Arbejde med hvad er der af problematikker i vores projekt.
Flere mener at alle medlemmer bør have en mulighed for at få information.
Finn mener at Niels Lützen måske ikke skal komme til generalforsamlingen.
Jeanette gentager sit forslag om skriftlig information.
Diskussion om hvad vi skal til generalforsamlingen? Skal vi kun informere om projektet til generalforsamlingen? Måske skal vi holde møde om projektet inden generalforsamlingen.
Finn støtter forslaget om møde med workshop, men mener at der ikke er tid på en generalforsamling til at debattere klimavejprojektet.
Thorbjørn mener at vi måske godt kan indbygge en workshop på generalforsamlingen.
Rasmus foreslår at vi holder et møde om klimavej INDEN generalforsamlingen.
Thorbjørn foreslår at vi evt. kan holde klimavejmøde lige inden generalforsamlingen.
Jeanette foreslår at vi på generalforsamlingen foreslår at vi budgetterer med vejledning og
rådgivning til klimavejprojektet.
Vi aftalte så at invitere medlemmerne til et klimavejmøde lørdag den 11. marts kl. 11-13 –
måske i Birkevang eller måske på Pejsegården (Finn undersøger hvor det kan være). Vi kan
først gå rundt i vejlavet, derefter have workshop med spørgsmål til grupper. Målet er at bestyrelsen klædes på til at kunne arbejde videre med projektet. Birkevangs formand inviteres
med.
Rasmus og Thorbjørn vil formulere oplysningsbrev.
b) Aftale om møde med Niels Lützen i uge 8
Blev ikke behandlet.
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4. Information
Thorbjørn mener at Facebookgruppen bør skifte navn til ’Beboere i Toftevang Vejlag’.
Morten har ikke længere e-mail-adresser til medlemmerne.
Vi kan evt. sende sms med besked om nyt materiale på hjemmesiden.
Bestyrelsen er fortsat klar til at gå rundt og poste i postkasser.
Den nye bestyrelse bør arbejde på at udnytte hjemmesidens muligheder for at maile til medlemmer samt at opbygge sms-service.
5. Evt. herunder aftale om bestyrelsesmøde hvis der indkommer forslag fra medlemmer.
Arrangement om Utterslev Mose den 1. marts kl. 16.30. Man skal tilmelde sig hvis man vil have
sandwich i Energicenter Voldparken.
Spørgsmål om snerydning på vejen. Frode har kontaktet vognmanden. Han havde glemt vores
aftale. Han kommer hurtigst muligt.
Til generalforsamling 16. marts
 Der mindes om generalforsamlingen, senest en måned før afholdelsen (dvs. senest 15. februar).
 Dagsorden:
Endelig dagsorden for generalforsamlingen med referater af bestyrelsesmøder, regnskab for
forudgående år og budget for indeværende år samt evt. bilag til forslag på dagsordenen udsendes til hvert medlem senest otte dage før afholdelsen. Dvs. 8. marts.
 Valg ulige år
Formand: aktuelt Finn Hansson, Toftagervej 8
Sekretær: aktuelt Morten Overgård Nielsen, Toftagervej 15
Suppleant for bestyrelsesrepræsentant: aktuelt Ole Schmidt, Toftagervej 13
Revisor: aktuelt Lars Boye, Hørtoftevej 13
Revisorsuppleant: aktuelt Søren Lauridsen, Toftagervej 6

