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Referat af generalforsamling i Toftevang Vejlag 
tirsdag d. 15. marts 2016 

 
Pkt. 1 Valg af dirigent  

Hans Kühl, Botoftevej 3, blev valgt. 
Dirigenten gjorde rede for at generalforsamlingen var korrekt indkaldt. 
Optælling af fremmødte stemmeberettigede: 22 stemmeberettigede var til stede. 

 
Pkt. 2 Gennemgang af bestyrelsesreferater 

Formanden redegjorde for at referaterne har været tilgængelige på vejlavet hjemme-
side www.toftevangvejlag.dk og efterspurgte spørgsmål til referaterne. Der var ingen 
spørgsmål til referaterne. 

 
Pkt. 3 Formandens beretning 

Formanden fremlagde sin beretning (jf. den skriftlige beretning som findes på vejlavets 
hjemmeside www.toftevangvejlag.dk).  
Et medlem spurgte om der kan blive tale om gennemkørsel via vores veje hvis Bystæv-
neparken ombygges. Formanden svarede at det bliver der ikke tale om, men at besty-
relsen naturligvis følger sagen. 
Link til skitseplanerne for Bystævneparken ligger på www.toftevangvejlag.dk under 
fanen ’Dokumenter’ 
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 

 
Pkt. 4 Fremlæggelse af regnskab og godkendelse 

Kasseren fremlagde regnskabet. Vejlavet har bl.a. brugt 25.000 kr. for at få en advokat 
til at afklare situationen i forhold til vores kloak og ansvar for problematikken med 
jævnlige oversvømmelser af vores kældre, herunder også historisk afklaring i forhold 
til Birkevangs tilslutning til kloakken.  
Der var ingen spørgsmål, og regnskabet blev godkendt. 

 
Pkt. 5  Bestyrelsen: orientering om miljøveje 

Formanden redegjorde for klimavejprojektet. Som bekendt er vores projekt godkendt 
af HOFOR, og HOFOR har bevilget et tilskud på 4,5 mio. kr. Men tilskuddet betales ved 
at HOFOR løbende betaler for afdrag for et 25-årigt lån. Vi kan og må som vejlav ikke 
optage lån, og derfor skal vi have andre til at låne pengene for os. En meget komplice-
ret finansieringsstruktur, men da det er et lån til en offentlig virksomhed, så er der 
100% garanti for et sådant lån. I øjeblikket er der ingen firmaer der kan låne pengene 
for os – det var hvad firmaet klimavej.dk ville stå for, men klimavej.dk er lukket.  
Vi kan således ikke få gang i projektet. 
Vi har kontaktet Birkevang for at få en aftale om hvordan Birkevang kan mindske den 
tilstrømning af regnvand som kommer ned ad Birke Allé til Ærtebjergvej når der er 
kraftige regnskyl og skybrud. 
En medlem takkede for bestyrelsens store arbejde i forhold til klimavejprojektet. 
Et andet medlem gjorde opmærksom på at efteråret 2015 var meget, meget fugtigt, 
og det medførte at grundvandsspejlet blev hævet. Derfor var medlemmet bekymret 
for at evt. nedsivning af vand på vejene vil hæve grundvandsspejlet yderligere og med-
føre at vi får indsivning af grundvand i kældrene. 
Formanden svarede at det naturligvis skal undersøges grundigt hvis der skal gennem-
føres en klimavej. 
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Pkt. 6 Budgetforslag for indeværende år  

Bestyrelsen anbefaler uændret kontingent.  
Kasseren fremlagde budget for 2016. Snerydning kan blive en større udgift. Der er for 
sikkerheds skyld afsat 10.000 kr. til klimavej – hvis der skulle blive udgifter. 
Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 
 

Pkt. 7 Valg til aktivitetsudvalg 
Et medlem har foreslået nedsættelse af et aktivitetsudvalg der kan stå for vejlavets ar-
rangementer. Bestyrelsen bakker op om forslaget.  
Søren Hansen, Toftagervej 14, blev valgt som tovholder for udvalget. 
Andre medlemmer:  

• Lasse og Lone, Ærtebjergvej 24 
• Vibe Jacobsen, Toftagervej 8 

Hvis nogen efterfølgende er interesserede i at deltage i udvalget, kan de henvende sig 
til Søren Hansen, Toftagervej 14 
På nuværende tidspunkt planlægges følgende aktiviteter i vejlavet: 

• sommerfest 2016 
• havearbejde på fællesgrundene begyndelsen af april 
• halloween  
• æblepresning 
• fastelavn søndag den 26. februar 2017 

 
Pkt. 8 Valg i lige år 

• Kasserer: aktuelt Jeanette Vollmer, Botoftevej 13. Genopstiller. GENVALGT 
• Repræsentant: aktuelt Frode Albrechtsen, Toftagervej 25. Genopstiller.  GEN-

VALGT 
• Repræsentant: aktuelt Søren Hansen, Toftagervej 13. Genopstiller ikke.  
• Bestyrelsessuppleant: anden suppleant. 
• Revisor: Peer Christensen, Hørtoftevej 11. Genopstiller. GENVALGT 
• Revisorsuppleant: Søren Lauridsen, Toftagervej 6. Genopstiller. GENVALGT 

 
Rasmus Jensen, Hørtoftevej 12: Valgt som bestyrelsesrepræsentant 
Thorbjørn Nesjan, Hørtoftevej 7: Valgt som bestyrelsessuppleant A 
Ingen af kandidaterne var til stede på generalforsamlingen. Valgt foregik ved lodtræk-
ning. 
 
Der har været uklarhed om revisorerne og derfor følgende opsummering: 

• Revisor A (vælges lige år): Peer Christensen, Hørtoftevej 11. 
• Revisor B (vælges ulige år): Lars Boye, Hørtoftevej 13. 
• Revisorsuppleant (vælges ulige år): Søren Lauridsen, Toftagervej 6. 

 
Pkt. 9 Eventuelt 

Et medlem spurgte til hvad vores forsikring dækker. Dækker forsikringen evt. skader 
opstået på vejene? Bestyrelsen vil undersøge sagen. 
Et medlem spurgte til de mange parkerede biler på Ærtebjergvej. Formanden svarede 
at det er private fællesveje hvor det er tilladt at parkere. Bestyrelsen taler igen med 
Birkevang om problematikken.  
Et medlem foreslog at vi evt. tager kontakt til kommunen om indkørsel forbudt til Ær-
tebjergvej fra Frederikssundsvej. 
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Et medlem nævnte at hjørnet Toftagervej – Ærtebjergvej er udsat fordi store lastbiler 
kører over hjørnet. Hvem er ansvarlig hvis der sker noget på hjørnet? Formanden sva-
rede at vejlavet har ansvaret. 
Et medlem opfordrede bestyrelsen til at undersøge hvad TDC vil gøre med de fiberkab-
ler som firmaet har lagt ned. Flere medlemmer har forsøgt at kontakte TDC, men TDC 
henviser til vejlavet. Der blev nedsat et hurtigtarbejdende udvalg bestående af Claus 
Ringborg, Toftagervej 27, og Steen Rasmussen, Toftagervej 5. Udvalget refererer til be-
styrelsen. 
Et medlem opfordrer medlemmerne til IKKE at sætte affaldscontainere på vores for-
tove, men i stedet på vores grunde. 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 
Bestyrelsen efter generalforsamlingen:  

• Finn Hansson (formand), Toftagervej 8 
• Frode Albrechtsen (næstformand), Toftagervej 25 
• Morten Overgård Nielsen (sekretær), Toftagervej 15 
• Jeanette Vollmer (kasserer), Botoftevej 13 
• Rasmus Jensen, Hørtoftevej 12 
Suppleanter: 
• Ole Schmidt, Toftagervej 13 
• Thorbjørn Nesjan, Hørtoftevej 7 

 
PS.  
Smørrebrødet til generalforsamlingen var leveret af Brønshøj Smørrebrød, Frederikssundsvej 217 og 
kostede 15,5 kr. pr. stk. 
 

 


