
9.3.2017 

Toftevang Vejlag 
 

Ordinær generalforsamling i Toftevang Vejlag  
Torsdag d. 16. marts 2017 kl. 19.30  

i Husum Kirkes menighedslokaler, Korsager Allé 14 
 
Aktuelle bestyrelse: Finn Hansson (formand), Frode Albrechtsen (næstformand), Morten Overgård 
Nielsen (sekretær), Jeanette Vollmer (kasserer), Rasmus Jensen (menigt medlem) 
 
Dagsorden  

 
Pkt. 1 Valg af dirigent. 

Pkt. 2 Gennemgang af bestyrelsesreferater. 

Pkt. 3 Formandens beretning. 

Pkt. 4 Fremlæggelse af regnskab og godkendelse. 

Pkt. 5  Bestyrelsen: orientering om klimavejprojektet. 

Pkt. 6 Bestyrelsen: ændringsforslag til vedtægterne. 

Pkt. 7 Forslag fra medlemmer: tre forslag i relation til klimavejprojektet. 

Pkt. 7 Budgetforslag for indeværende år. Bestyrelsen anbefaler uændret kontingent. 

Pkt. 8 Valg til aktivitetsudvalg, herunder festudvalg for sommerfest 2017, havearbejde fællesgrundene  
 begyndelsen af april samt fastelavn februar 2018. 

Pkt. 8 Valg i 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 

Den eller de som ønsker at opstille til valg i henhold til ovennævnte, melder sig ved 
generalforsamlingens start. 

Pkt. 9 Eventuelt 
 
Under mødet serveres drikkevarer og smørrebrød. 

 

Hvis du har e-mail, og hvis du ikke er tilmeldt vejlavets mailliste, vil vi bede dig tilmelde dig. 
Send en e-mail med postadresse til info@toftevangvejlag.dk 

 



Forslag til generalforsamling i Toftevang Vejlag 16. marts 2017 

 
Bestyrelsens forslag til ændring af Toftevang Vejlags vedtægter 
 
 
 
Tilføjelse til § 2.2: 
Det påhviler alle medlemmer at deltage i vedligeholdelse af fællesgrunde efter bestyrelsens 
nærmere anvisninger. 
 
 
 
 
 
Tilføjelse til § 10.5: 
Det påhviler et medlem i restance at betale alle omkostninger til foreningens brug af advokat 
til inddrivelse af restance. 



28.2.2017 
 

Forslag til generalforsamlingen i Toftevang Vejlag torsdag den 16. marts 2017 

 

Forslag 1 

Når der eksisterer en endelig plan for klimavejprojektet udarbejdet af HOFOR, så er bestyrelsen 

forpligtet til lade et uvildigt ingeniørfirma vurdere vandafledningen i projektet, samt at lade en 

uvildig sagfører vurdere den økonomiske del af projektet. Vejlavet skal betale for bistanden. 

Forslagsstillere: 

Mille Sylvest og Simon Ravn, Toftagervej 10 

Søren Lauridsen, Toftagervej 6 

Janne Eriksen, Toftagervej 5 

Ib Calmer, Botoftevej 10 

Søren Isskov Meyer, Toftagervej 17 

Ole Schmidt, Toftagervej 13 

Morten Overgård Nielsen, Toftagervej 15 

 

Forslag 2 

Der stilles forslag om at der foretages yderligere boreprøver med henblik på afklaring af 

nedsivningsevnen i jorden i vejlavet. Boreprøverne skal foretages hvor der skal være nedsivning af 

vand, fx hvor faskiner skal placeres. Vejlavet skal betale for prøverne. 

Hvor det er nødvendigt, må der bores på vejlavsmedlemmers parceller hvis medlemmet har givet 

tilsagn. 

Forslagsstillere: 

Mille Sylvest og Simon Ravn, Toftagervej 10 

Søren Lauridsen, Toftagervej 6 

Janne Eriksen, Toftagervej 5 

Ib Calmer, Botoftevej 10 

Søren Isskov Meyer, Toftagervej 17 

Ole Schmidt, Toftagervej 13 

Morten Overgård Nielsen, Toftagervej 15 

 

 

Forslag 3 

For at klimavejprojektet kan vedtages, skal det vedtages af mindst 50% af samtlige medlemmer i 

vejlavet på en ekstraordinær generalforsamling. 

Forslagsstillere: 

Søren Isskov Meyer, Toftagervej 17 

Morten Overgård Nielsen, Toftagervej 15 

 

 



Materiale til generalforsamling Toftevang Vejlag torsdag den 16. marts 2017 
 

 

 

Referater 

bestyrelsesmøder 

Toftevang Vejlag  

2016-17 
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Referat bestyrelsesmøde Toftevang Vejlag 4.4.2016 
Til stede: Finn, Frode, Rasmus, Thorbjørn, Jeanette og Morten 

 
1. Orientering fra formanden 

Vi bød velkommen til Rasmus Jensen, nyt medlem af bestyrelsen, samt Thorbjørn Nesjan, ny sup-
pleant til bestyrelsen. 
Til juni får vi ordnet de ujævnheder på vejene der er opstået efter opgravninger da HOFOR forny-
ede vandledningerne. 
Hullerne på vejene bliver lavet i uge 15 hvis vejret tillader det. 
Vi tilmelder os 2700bydelsportal.dk. Finn og Morten sørger for at levere de nødvendige oplysnin-
ger. 
Vi diskuterede planerne for Bystævneparken. Der er tilsyneladende i skitseprojektet planer om at 
åbne vores lukkede veje mod Bystævneparken. Vi følger vågent med i hvad der sker. 
Vi skal efter sommerferien have et møde med Birkevang om muligheder for vandafledning på 
Birke Allé, så alt regnvand fra Birke Allé ikke ender på Ærtebjergvej. 

 
2. Opfølgning fra generalforsamlingen: 

Referatet blev godkendt. Morten mailer referatet til medlemmerne, og lægger det på hjemmesi-
den.   
Parkering af firmabiler blev taget op på generalforsamlingen. Lastbiler må ikke parkeres på pri-
vate fællesveje. Det er vanskeligt at vurdere om firmabiler må parkeres på private fællesveje. Vi 
vil opfordre Birkevang til at opfordre deres beboere til ikke at parkere på Ærtebjergvej hvis de 
ikke bor på Ærtebjergvej. 
Finn vil undersøge hvordan vores forsikring dækker i forhold til evt. uheld på fællesvejene. 

 
3. Aktivitetsudvalg, herunder oprydning på fællesgrundene 

Aktivitetsudvalget har meldt følgende datoer ud: 
• Loppemarked søndag d. 8/5 
• Sommerfest lørdag d. 25/6 
• Æblepressedag søndag d. 16/10 
• Halloween søndag d. 30/10 
• Fastelavn søndag d. 26/2 2017 

Finn taler med Søren om at de medlemmer der har meldt sig til at deltage i at arrangere sommer-
fest, bliver inddraget. 
Bestyrelsen opfordrer til at oprydningsdagen på fællesgrundene bliver mandag den 25. april kl. 
17. Morten mailer oplysningen ud til medlemmerne sammen med referatet af generalforsamlin-
gen. 
 

4. Oplysninger til vejlavets bank 
Vi har fået brev fra Danske Bank. Vi skal sende diverse oplysninger om bestyrelsesmedlemmerne. 
Vi skrev os på listen med underskrift. Jeanette sender oplysningerne til banken. 

 
5. Næste bestyrelsesmøde 

Næste møde tirsdag den 7. juni kl. 20 hos Morten. 



Referat af bestyrelsesmøde Toftevang Vejlag 7.6 2016 
Til stede: Finn, Frode, Thorbjørn, Rasmus, Jeanette. 
Afbud fra Morten 
Referat: Finn 

 
1. Referat fra sidste møde (4.4) godkendt. 

 
2. Orientering af møde med HOFOR (Finn og Frode).  
HOFOR havde indkaldt til et møde, hvor de fremlagde en ny plan for 
finansiering og styring af klimaprojekter. Den går ud på, at HOFOR efter 
forhandlinger med os (og andre foreninger) står for gennemførelse af vores 
projekt, økonomisk og teknisk. Vi gav tilsagn om, at det så meget lovende ud 
og HOFOR arbejder videre med at konkretisere denne nye model. En endelig 
aftale mellem HOFOR og vejlaget vil naturligvis kræve, at projektet 
godkendes på en generalforsamling. Vi håber at der er nyt efter sommerferien 
(Finn rykker). 

 
  
3. Vejlagets forsikringsdækning.  
Der blev på generalforsamlingen efterlyst oplysninger om hvad vores 
ansvarsforsikring dækker. Den dækker ansvarsandragende forhold på vores 
fællesområder, veje og plæner. Ansvarsforsikringen dækker også, hvis 
medlemmer kommer til skade på fællesområderne - forudsat at der er tale om 
aktiviteter, der er indskrevet i vedtægterne.  
(Forslag: Finn laver udkast til vedtægtsændring om deltagelse i 
fællesaktiviteter (vedligeholdelse af plænen, vejfest, fastelavn mm.) 
  
4. Orientering og diskussion: 
 

• Ny facebook gruppe. 
Vi har fået en egen facebookgruppe , som skal hjælpe med at sprede 
information til og mellem medlemmerne. Vi skal have en snak med dem der 
står for gruppen om hvem der holder øje med aktiviteterne, så alt foregå på 
en god måde. Et godt eksempel er den seneste advarsel om mulige 
indbrudstyve, som var skrevet på en fin måde. 
  

• Bydelsportalen – vi er tilmeldt 2700bydelsportal.dk, som rummer 
oplysninger om foreninger i vores område. 

  

• Kontonummer på hjemmesiden. 
Vi lægger kontonummer på hjemmesiden, så det er let at betale selvom man 
ikke bruger elektronisk betaling. 
 
  

• Skal vi have fælles affaldssorteringscontainere på plænen i stedet for i 
hver have?? (a la Birkevangs løsning). 

Det er et punkt til generalforsamlingdet vil kræve investering i en overdækket 
bygning, evt. med lås. Finn undersøger om det overhovedet er en løsning, 
som kommunen vil godkende. 
 



• Der er taget kontakt til Bystævneparken om opsætning af askebægre, 
så cigaretskod ikke smides på Toften. Finn rykker for svar.  

 

• Billeder fra loppemarked er lagt på websiden 
 

5. Advokatgebyr ved for sen betaling.  
Der skal betales advokatgebyr (pt. 1500 kr. plus evt. andre udgifter) så 
snart en manglende betaling er sent til advokat. Det skal anføres på 2. 
rykker og også skrives ind i vedtægterne. (Finn og Jeanette) 

  
6. Næste møde er tirsdag d. 23. august kl. 20 hos Rasmus, 

Hørtoftevej 12 (husk stille ved ankomst, børn sover). 
       
 
  

  



Toftevang Vejlag  Side 1 af 1 
 

Referat bestyrelsesmøde Toftevang Vejlag 23.8.2016 
 
Til stede: Finn, Frode, Rasmus, Jeanette og Morten 
Afbud fra Thorbjørn 
 
1. Orientering fra formanden 

• Asfaltarbejde på vejene 
Reparationsarbejdet er nu udført. Reparationerne er dels udført af HOFOR, og dels har vi selv 
fået udbedret huller. 

• Oprydning på plænerne (træfældning, cigaretskod) 
Træer er beskåret på fællesplænen på ulige side af Toftagervej. Naboerne har ønsket træer 
beskåret. 
Finn har i morgen møde med teknisk ansvarlig for Bystævneparken angående de mange ciga-
retskod på Toften. 

• HOFOR - klimavej 
HOFOR har indkaldt til orienteringsmøde den 13. september kl. 17.00-18.30. 
Desuden inviterer HOFOR til et møde specifikt med medlemmer vejlavsbestyrelsen. 

• Parkering på fortove 
Finn foreslår at vi skriver et indlæg på vores Facebookgruppe om at medlemmerne er op-
mærksomme på problematikken. Finn skriver et indlæg. 
 

2. Vedtægtsændringer 
Finn og Jeanette udfærdiger et forslag til vedtægtsændringer. 
Der skal betales advokatgebyr (p.t. 1500 kr. plus evt. andre udgifter), så snart en manglende betaling 
er sent til advokat. Dette skal anføres på 2. rykker og også skrives ind i vedtægterne. 
 
3. Evt. fælles affaldscontainere på plænen 
Der er intet nyt. Finn har ikke kunnet få fat i nogen i kommunen der kunne hjælpe. Rasmus forsøger 
at finde ud af hvem vi skal kontakte. 
 
4. Ejerskab til hjemmeside (Morten orienterer) 
Fordi Tina er ved at flytte, har Morten på foreningens vegne overtaget ejerskabet til hjemmesiden 
hos one.com. 
Registreringen hos DK Hostmaster står nu også i Mortens navn på vegne af vejlavet. 
 
5. Eventuelt 
Vi har fået en e-mail fra DR2 hvor de spørger om vi har nabokonflikter i vejlavet. Morten svarer at vi 
ikke kender til nabokonflikter i vejlavet. 
Rykkerindkaldelse – formulering. Jeanette og Morten mailer sammen så formuleringen bliver krystal 
klar. 
Der bør være en ekstra gadelygte hvor Hustoftevej og Ærtebjergvej mødes. Der er meget mørkt. Finn 
tager kontakt til Københavns Kommune. Han har tidligere talt med dem hvor de fortalte at det var en 
fejl at der ikke er dobbeltlygte.  
Lampen på parkeringspladsen til Fakta er groet til. 
Der mangler et vejskilt hvor Toftagervej løber ud i Ærtebjergvej. 
 
6. Næste møde 
Vi aftalte at næste møde skal være efter vi har været til møde med HOFOR. Det må gerne blive en 
onsdag aften. 
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Referat bestyrelsesmøde Toftevang Vejlag 28.9.2016 
 
Til stede: Finn, Jeanette, Ole og Morten 
 
1. Orientering fra formanden 
Bystævneparken vil opsætte askebæger ved porten fra Toften til Bystævneparken. 
Finn har været til møde med HOFOR. HOFOR har kontakt med 48 foreninger der har klimavejprojek-
ter. HOFOR ønsker at der hurtigt kommer gang i vores klimavejsprojekt fordi vores projektplaner er 
kommer så langt. HOFOR vil stå for finansieringen. 
Finn påpeger at vi skal have lavet en analyse af nedsivningsevnen i vores jord. Vi diskuterede hvorvidt 
vi kan stole på en analyse som HOFOR står bag. Vil denne analyse være uvildig?  
Den tekniske undersøgelse skal leveres af konsulent til HOFOR til marts. 
Tagvand må ikke indgå i projekter, men da tagvand indgår i vores kontrakt, vil vores tagvand fra ta-
gene mod vejene kunne indgå.  
Finn skriver til HOFOR at vi ønsker at gå videre med projektet – fortsat med forbehold over for at pro-
jektet skal vedtages af en generalforsamling i vejlavet. Vi ønsker et indledende møde. 
HOFOR’s rådgiver skal udarbejde en risikovurdering for projektet. 
Finn finder et uvildigt firma der vil kunne analysere nedsivningsevnen i vores jord. Vi ønsker at høre 
hvad en sådan undersøgelse vil koste. Vi ønsker dermed at blive fuldstændig sikre på at vores jord vil 
kunne rumme nedsivningen på vejarealerne uden at hele området bliver oversvømmet. 

 
2. Næste møde 
Mandag den 7. november kl. 20.00 hos Ole. 
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Referat bestyrelsesmøde Toftevang Vejlag 7.11.2016  
 

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

 

1. Opsamling på mødet med HOFOR om klimavej 

Finn har talt med Niels Lützen. Efter 18. november vil Lützen have informationer fra landmåler. 

Vi diskuterede om vi vil kunne stole på den undersøgelse af nedsivningsevnen som HOFOR 
rekvirere. HOFOR være interesseret i at få vores projekt i gang fordi de er under politisk pres for 
at igangsætte klimavejprojekter. Måske kan vi få adgang til de data som teknikere henter ved 
boreprøver og få andre uafhængige teknikere til at analysere data. Det vil vi arbejde videre på. 

Når projektet er detaljeret beskrevet af Niels Lützens firma, vil vi meget gerne mødes med de 
ingeniører der skal arbejde med projektet, og stille dem en række spørgsmål angående 
nedsivning m.m. 

Hvor meget skal faskinerne vedligeholdes? Hvor tit skal faskiner udskiftes? 

Vi skal høre om hvordan vandet fra Birke Allé kan forsinkes eller nedsives. Kan vejbrøndene på 
Birke Allé blive lukket? Det er afgørende at vi får dette aspekt med i projektet. 

Vi kan bakke ud af projektet indtil vi har underskrevet kontrakt efter en generalforsamling evt. 
har godkendt projektet. 

2. Vores strategi for info til medlemmerne 

Vi foreslår at vi arrangerer et informationsmøde fx i januar med repræsentant for HOFOR og evt. 
en repræsentant fra Niels Lützen Landskabsarkitekter. Det er afgørende med grundig 
information. 

Meddelelse om projekt kommer på forsiden af vores hjemmeside (webmaster Morten 
indsætter). 

3. Evt. 

Rasmus: snerydningsordning? Vi har en aftale med en entreprenør der fejer og skraber vejene. 
Han salter ikke. 

Rasmus orienterede om de nye cykelstiplaner. Fx kommer der en bro over Frederikssundsvej ved 
volden, og der kommer cykelsti på Sonnerupvej. 

Vi har modtaget oplysning om at Birkevang har opsat hjertestarter på bagsiden af skraldeskuret 
ved parkeringspladsen. Morten skriver oplysningen på Facebooksiden. 

4. Næste møde  

Forslag til møde med Lützen torsdag den 1.12. kl. 16 hos Finn, Toftagervej 8. Efterfølgende blev 
det via mail besluttet at invitere en repræsentant fra Birkevangs bestyrelse.  

I mødet deltager de bestyrelsesmedlemmer der kan på dette tidspunkt samt Michael Hoff fra 
Birkevangs bestyrelse. 
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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 general-
forsamlingen. 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 be-
kendt ud på at forsinke regnvand til kloak. 
Morten mener at bestyrelsen har svigtet ved ikke at forholde sig kritisk til Niels Lützens pro-
jekt. Morten fremhæver at Niels Lützen fokuserer på forskønnelse, men at projektets alvor-
lige 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 finansie-
ret af HOFOR. 
Ole har også været på Lørenskogvej i Rødovre og talt med beboere der. Han bemærker at ve-
jen 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 be-
slutte 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 Lüt-
zen 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 gen-
nemført. 
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 bekym-
ringer 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 tra-
ditionelt 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 ge-
neralforsamlingen? 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 general-
forsamling 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 be-
styrelsen 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 medlem-
mer 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. fe-

bruar). 

 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 ud-

sendes 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 
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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. 



Beløb Beløb
Fællesarealer, drift 25.800,00              Kontingent       140.800,00 
Vejbrønde 6.694,68                Restance gebyr 1.950,00          
Advokatbistand 1.250,00                Birkevang vejbrønde 1.861,41          
Husum grundejerforening 500,00                   Gebyr fra mæglere           1.500,00 
Gebyrer 360,00                   Forsikringsbonus              105,09 
Generalforsamling 1.265,00                Retur fra Klimavej.dk         25.000,00 
Kontorhold/hjemmeside 336,00                   Indtægter ialt 171.216,50      
Møder 700,00                   
Honorar 8.054,00                
Sociale arrangementer 6.520,75                
Andet 720,00                   Aktiver 5.1 2016
Udgifter ialt 52.200,43              Beløb

Danske Bank 444.847,56
Kontant -                   
Aktiver ialt 444.847,56      

Beløb Beløb
Aktiver 10.1.2017             563.863,63 Aktiver 5.1.2016       444.847,56 
Udgifter 2016 52.200,43              Indtægter 2016 171.216,50      
Balance 616.064,06            Balance 616.064,06      

Difference (negativ, hvis aktiver mangler) -                   

Revisor Revisor

REGNSKABET ER IKKE REVIDERET

_______________________________ _____________________________

Kasserer
Jeanette Hyldal Vollmer

___________________________

Revideret og godkendt

Regnskab 2016
Dato: d. 7 marts 2017

Årets udgifter Årets indtægter

Balance



Marts 2017, JH Vollmer Budget 
 Seneste regnskab  Aktuelt budget 

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Årlig medlemskontingent  2.200,00                         2.200,00                         2.200,00                         2.200,00                         2.200,00                     2.200,00         2.200,00          2.200,00          
Aktiver primo året                              159.495,00                              255.132,00 338.463,06                     410.441,01                     444.847,56                     563.863,63                 596.988,63     597.788,63       598.588,63      
Indtægter -                             
Kontingent 149.600,00                     143.000,00                     143.000,00                     147.400,00                     140.800,00                     143.000,00                 143.000,00     143.000,00       143.000,00      
Birkevang vejbrønde -                                  -                                  2.224,00                         900,00                        900,00           950,00             950,00             
Birkevang snerydning -                                  -                                  1.861,41                         -                             7.500,00         7.500,00          7.500,00          
Gebyr fra mæglere -                                  2.250,00                         1.500,00                         3.000,00                         1.500,00                         1.500,00                     1.500,00         1.500,00          1.500,00          
Restancegebyr -                                  1.500,00                         900,00                            1.500,00                         1.950,00                         300,00                        300,00           300,00             300,00             
Uforudsete indtægter -                                  -                                  25.105,09                       -                             -                 -                   -                   
Andet -                             -                 -                   -                   

Indtægter ialt 149.600,00                     146.750,00                     147.624,00                     151.900,00                     171.216,50                     145.700,00                 153.200,00     153.250,00       153.250,00      
Udgifter, veje og fortove
Snerydning -                                  450,00                            50.000,00                   50.000,00       50.000,00         50.000,00        
Rensning af vejbrønde 6.856,00                         6.856,00                         6.265,84                         7.495,27                         6.694,68                             8.500,00                     8.500,00         8.500,00          8.500,00          
Vedl. af kloaker/brønde -                                  -                                  5.000,00                     5.000,00         5.000,00          5.000,00          
Advokatbistand, kloak -                                  -                                  10.000,00                                                  25.000,00 -                             
Vedl. af fortove/renovering -                                  -                                  17.100,00                       5.000,00                     10.000,00       10.000,00         10.000,00        
Vedl. af vejbelægning 25.000,00       25.000,00         25.000,00        
Klimavej 10.125,00                       37.375,00                       50.000,00                   

Veje og fortove ialt 6.856,00                        7.306,00                        43.490,84                      69.870,27                      6.694,68                        68.500,00                  98.500,00      98.500,00        98.500,00        
Udgifter, øvrig drift
Bestyrelsesmøder 600,00                            500,00                            1.000,00                         1.000,00                         700,00                            1.000,00                     800,00           800,00             800,00             
Kontorhold 637,00                            360,00                            641,19                            336,00                            500,00                        500,00           500,00             500,00             

Hjemmeside 322,50                            325,00                        
Gebyrer (Banker) 300,00                            274,00                            369,00                            360,00                            360,00                            400,00                        550,00           600,00             700,00             
Husum grundejerforening 600,00                            600,00                            500,00                            600,00                        600,00           600,00             600,00             
Fastelavn/Halloween -                                  -                                  1.015,02                                                         289,95 1.000,00                     1.000,00         1.000,00          1.000,00          
Vejfest (sommer) 6.232,00                         3.205,00                         794,95                            3.647,12                         6.520,75                         3.000,00                     3.000,00         3.000,00          3.000,00          
Generalforsamling 2.047,00                         1.131,00                         585,00                            1.140,70                         1.265,00                         1.250,00                     1.250,00         1.250,00          1.250,00          
Fællesarealer, drift -                                  40.814,00                       20.603,50                       22.235,00                       25.800,00                       25.000,00                   25.000,00       25.000,00         25.000,00        
Æblepresser -                                  -                                  4.850,00                         -                             
Forsikring 431,00                            1.428,00                         1.343,29                         1.359,47                         2.000,00                     2.400,00         2.400,00          2.400,00          
Honorarer 7.800,00                         7.800,00                         419,00                            13.980,00                       8.054,00                             9.000,00                     7.800,00         7.800,00          7.800,00          
Legeplads anlæg og drift 28.590,00                       -                                  10.000,00       10.000,00         10.000,00        
Uforudsete udgifter -                                  -                                  2.200,00                         1.250,00                             1.000,00         1.000,00          1.000,00          
Anlæg/ investering 1.970,00                         600,00                            -                 -                   -                   
Andet 252,95                            169,75                            720,00                                -                 -                   5.000,00          

Øvrig drift ialt 48.607,00                      56.112,00                      32.155,21                      47.623,18                      45.505,75                      44.075,00                  53.900,00      53.950,00        59.050,00        

Alle udgifter ialt 55.463,00                       63.418,00                       75.646,05                       117.493,45                     52.200,43                       112.575,00                 152.400,00     152.450,00       157.550,00      
 Aktiver ultimo året. 
Overføres til næste år 253.632,00                     338.464,00                     410.441,01                     444.847,56                     563.863,63                     596.988,63                 597.788,63     598.588,63       594.288,63      

Aktiver
Danske Bank 253.632,00                     338.464,00                     410.441,01                     444.847,56                                             563.863,63 596.988,63                 597.788,63     598.588,63       594.288,63      
Kontant
Aktiver ialt (ultimo året) 253.632,00                     338.464,00                     410.441,01                     444.847,56                     563.863,63                     596.988,63                 597.788,63     598.588,63       594.288,63      

Regnskabs- og budget oversigt for Toftevang Vejlag Husum i København

Prognose/Planer




