Referat bestyrelsesmøde i Tofteager vejlag tirsdag den 23. maj
Tilstede: Finn, Søren, Ole, Thorbjørn
Afbud: Rasmus, Jeanette, Frode
Klimavej. Gensidig orientering og drøftelse af informationsmødet i lørdags med
HOFOR og landskabsarkitekt Niels Lützen.
Det blev besluttet at aflyse den ekstraordinære generalforsamling den 30. maj,
da vi ikke kan nå at få tilvejebragt nye tegninger, få indhentet oplysninger m.m., så vi
kan besvare medlemmernes spørgsmål fyldestgørende.
Der er bred enighed om at tager en ny runde med Niels Lützen. Thorbjørn har
aftalt med Niels, at vi snarest tager kontakt m.h.p. aftale om møde på tegnestuen
hvor der kan tegnes på forslaget. HOFOR gav på mødet udtryk for, at vi igen kan
tager Toftagervej med med begrønning, da det var en del af det oprindelige forslag.
Tofteagervej skal indarbejdes i projektet igen, så vejen kommer med i
klimavejsprojektet med begrønning. Men vi forsøger at finde alternativer løsninger til
nedsivning fra nr. 11 til nr. 15 på Toftagervej.
Der skal fartdæmpende vejbump (2-3 stk.) med i projektet. De bliver for foreningens
egne midler, men det tages med i skitseforslaget.
Vi forsøger at skabe flere parkeringspladser ved at ændre lidt på regnbedes
udformning o.lign. samt at fastholde ekstra parkeringspladser på noget af
fællesarealet. Placering af ud/indkørsler og det forhold, at flere medlemmer enten
ikke har en ud/indkørsel eller ønsker den nuværende flyttet blev drøftet. Skal tages
med i det endelige skitseprojekt.
Thorbjørn producerer et informationsbrev. Finn trykker og Ole deler ud til alle
medlemmer. Der udsendes meddelelse på papir og på hjemmeside med aflysning
og nye datoer, samt en kort sagsfremstilling og køreplan for projektet.
Informationsmøde om klimavej tirsdag den 15 august kl. 19.30 (Det er efter
HOFORS informationsmøde med de 27 klimavejsprojekter den 12 august)
Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 22. august kl. 19.30. Her skal der
tages endelig stilling til kontrakt og tegninger som har endelig frist den 25. august
Finn tager kontakt til Niels Lützen on mødedato.
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