Referat fra vejlagets bestyrelsesmøde 3. maj 2017 kl. 20.00 hos Finn
Deltagere: Finn, Ole, Frode, Thorbjørn og Søren
Afbud: Jeanette, Rasmus
Dagsorden:
A. Klimavej
B. Kommunikationspolitik
C. Diverse
Ad A. Klimavej
Advokatvurdering. Udkast til kontrakt fra HOFOR har været til eftersyn hos vejlagets advokat, der
anbefaler enkelte præciseringer til kontrakforslaget. Bestyrelsen tiltræder at Finn sender disse til
HORFOR, så de kan blive indarbejdet i det endelige projekt. Advokaten anbefaler følgende
præciseringer:
- Hvis grundvandstanden stiger mere end den naturlige/forventelige variationer skal dette
afhjælpes af HOFOR og om nødvendigt skal anlægget nedlægges inden aftaleperiodens
udløb.
- Der ved væsentlige ændringer i projektet (primært i projekteringsfasen og under
byggefasen) er pligt til at drøfte/foreligge disse for vejlaget.
Desuden blev det på bestyrelsesmødet drøftet om det ville være en god ide, at tvister blev afgjort
ved voldgift og ikke ad rettens vej, som nuværende kontraktudkast foreskriver.
Nedsivningsanlæg. Der er foretaget tre boringer for foreningens regning af GEO og nedsat
pejlebrønde, der gør, at vi kan følge grundvandsstanden løbende under projektet. Der er desuden
udarbejdet en nedsivningsanalyse af GEO, der beskriver nedsivningskapacitet i de borringer, der er
foretaget.
Kontrakt og projekt. Bestyrelsen drøftede hvilke krav vi skal stille til HOFOR. Det blev aftalt, at
Finn videreformidler oplysninger og krav til Sarah i HOFOR m.h.p, at de indarbejdes i kontrakt og
projekt, samt at HOFOR forbereder svar på disse til informationsmødet.
Bestyrelsen ønsker at der udarbejdes et skriftligt allonge/memorandum til skitseprojektet, der
udtrykker vores fælles forståelse af de ønskede ændringer og bekymringer, samt hvad der
påtænkes gennemført udover det i skitseforslaget beskrevet. Finn vil forsøge at få et møde med
HOFOR inden informationsmødet den 20. maj. Den øvrige bestyrelse deltager hvis de kan. Finn
rundsender dato og tid til resten af bestyrelsen. Formål med møde er, at gennemgå vores forslag
til ændringer og tilføjelser.
Informationsarrangement 20. maj kl. 11-13 i Birkevangs Fælleshus. Rasmus og Thorbjørn styrer
mødet. Thorbjørn laver en indkaldelse som Finn trykker og Ole deler ud.

Ekstraordinær generalforsamling 30. maj kl. 20 (bestyrelsen mødes 19) i Husum Kirkes
menighedslokaler. Finn taler med Søren i nr. 6 om han vil være dirigent. Der indkaldes til
generalforsamling samtidigt med udsendelse af invitation til informationsmøde.
Ad B. Kommunikationspolitik
De officielle dokumenter og referater m.m. placeres på foreningens hjemmeside. Målet er at vi
kan udsende en mail/sms når der lægges nye dokument op på siden.
Facebook siden er ikke foreningens officielle kommunikation kanal men vi opfordrer alle til at
bruge grupperne bl.a. til at debattere og dele informationer. To grupper: Toftevang fællesskab og
en anden gruppe oprettet af Eva.
Ad 3: Diverse
Thorbjørn kigger på en mulighed for at dele dokumenter i bestyrelsen.
Skodder og affald på fællesarealet. Finn tager igen en snak med Bystævnepakken ved lejlighed.
Morten har fundet den gamle adresseliste i pdf format. Der er desuden efter generalforsamlingen
sendt mange nye mailadresser til foreningens mailadresse. Thorbjørn udarbejder en samlet ny
adresseliste når der er tid.
Næste møde
Der holdes et kort bestyrelsesmøde tirsdag den 23. maj kl. 20 hos Finn om klimavej.
--Referat
Thorbjørn

