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Referat bestyrelsesmøde Toftevang Vejlag 11.1.2016 
Til stede: Søren, Finn, Frode, Ole, Jeanette og Morten 

1. Status for klimavejprojektet 
Klimavej.dk lukker pga. vanskelighederne med gennemførelse af klimavejprojekter i København. 
Københavns Kommune har indført cost-benefit-analyse som kan vanskeliggøre klimavejprojektet 
yderligere. Vi har dermed ingen konkret finansiering af den tilskudsbevilling som HOFOR har givet 
os på 4,5 mio. (HOFOR betaler afdrag og omkostninger af lån). 
Klimavej har henvist til Langsigtet Erhvervsfinansiering, LEF. Finn har haft kontakt med LEF. LEF 
har talt med MT Højgaard, og Finn har efterfølgende sendt materialet til LEF som tager kontakt til 
MT Højgaard for at høre om vores projekt kan komme med i deres pakke. 
Vi diskuterede derefter hvad de meget fugtige november og december måneder har betydet for 
niveauet for grundvandet i området. Flere beboere har oplevet at grundvandet har presset mod 
kældergulvet, enkelte har fået vand i kælderskakterne. Det er derfor vigtigt at et evt. klimavej-
projekt skal bygge på en analyse af nedsivningskapaciteten og grundig beregning af hvor meget 
vand der skal afledes.  
Finn hører Birkevang om hvordan det går med deres klimavejprojekt. 
Finn har haft talt med Realdaniafonden om evt. tilskud til klimavej. Fonden giver tilskud til noget 
der er nyskabende. I vores projekt kunne det fx være til pumpestation til en evt. pumpning af 
regnvand fra veje til fællesgrund. 
 

2. Vejreparationer samt gadelys 
Finn har eftersyn af veje med entreprenør på onsdag den 13. Enkelte huller bør udbedres alle-
rede her i vinter hvis det er muligt. 
Finn vil undersøge om der evt. kan komme mere gadelys for enden af Botoftevej og på Ærte-
bjergvej ved Hustoftevej. 

 
3. Nye affaldsbeholdere 

Der kommer nye affaldsbeholdere i løbet af januar. Medlemmerne modtager brev fra Køben-
havns Kommune, og vi skal derefter hver især bestille beholdere. 

 
4. Forberedelse af generalforsamling til marts 

Vi kan ifølge pkt. 1 i dette referat ikke fremlægge noget forslag til klimavej.  
På valg: kasserer (Jeanette), repræsentant (næstformand Frode), repræsentant (Søren Hansen – 
ønsker ikke genvalg), bestyrelsessuppleant (Ole), revisor (Peer). 
Søren Hansen vil gerne være initiativtager for en eventgruppe. 
Det bliver tirsdag den 15. marts kl. 19.00 i menighedslokalet ved Husum Kirke. Påmindelse om 
generalforsamlingen senest 14. februar. 
Forslag til generalforsamlingen senest torsdag 3. marts. 
 

5. Vejsyn – status 
Finn har haft møde med Teknik og Miljø i Københavns Kommune om reetableringen af vejene 
efter nedgravningen af elkablerne. Vejene skal udbedres senere så ujævnhederne ordnes. 
 

6. Siden sidst 
Ejer af webhotel for vores hjemmeside skal ændres efter vi har fået ny webmaster. Ny ejer af 
hjemmesiden er Jeanette. 
Anden revisor er ved revisionen Søren Lauridsen, Toftagervej 6. 
 

7. Fastelavn 
Mikkel Benn og Søren Hansen står for at arrangere fastelavn på fællesgrunden. 

 
8. Næste bestyrelsesmøde 

Næste møde onsdag den 9. marts hos Jeanette. 


