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Referat bestyrelsesmøde Toftevang Vejlag 13.4.2015 
 
Til stede: Finn, Jeanette og Morten 
Afbud fra Frode og Søren 
 
1. Godkendelse af referat generalforsamling 

Referat godkendt. Morten lægger referatet på hjemmesiden. 
Diskussion af hvordan vi formidler referat og andet materiale til medlemmerne – på baggrund af 
kommentarerne på generalforsamlingen. 
Vi aftalte at Morten udarbejder personlige breve til alle medlemmerne. Ét brev til de medlemmer 
der står på vores mail-liste, og et andet brev til de medlemmer der ikke står på mail-listen. De 
medlemmer der ikke står på mail-listen får kopi af referat af generalforsamlingen. Runddelingen 
fordeles mellem Finn, Jeanette og Morten. Måske også Frode og Søren? 
Velkomstpjece skal færdiggøres, klargøres, printes og placeres på hjemmesiden. Morten gør et 
forslag klar til næste bestyrelsesmøde. 

 
2. Vedtægtsændringen fra generalforsamlingen om tegning af vejlavet 

Vi har indskrevet den vedtagne ændring, og de nye vedtægter lægger Morten på hjemmesiden. 
 
3. Notat om finansiering af evt. miljøvejprojekt 

Finn har undersøgt finansieringsmuligheder. Finn har fået oplyst at der er en forventning om at 
100% af udgifter til selve miljøvejsprojekt finansieres i 2015, 75% i 2016. Vi undrede os over 
denne nedtrapning i tilskud. Hvad er logikken?? 
Det er et krav at vi skal optage realkreditforeningslån udgifterne til hele projektet, dvs. måske på 
omkring 6 mio. kr. 
Realkreditlån med kvartalsvise afdrag, HOFOR udbetaler støtte pr. år. 
Finn undersøger nærmere. 
Vi var enige om at de oplyste finansieringsmuligheder gør det uhyre vanskeligt at gennemføre et 
miljøvejprojekt i vores lille vejlav. 

 
4. Advokatbistand til afklaring af miljøvejprojekt 

Udgifterne til Lützen Landskabsarkitekter for udarbejdelse af skitse til miljøvejprojekt har været 
ca. 32.000 kr. Der var i 2014 afsat 40.000 kr. på budget, og der er afsat 10.000 kr. afsat til advo-
katbistand i 2015. Bestyrelsen henvender sig til advokat for at få afklaret hvordan vi som forening 
evt. kan optage lån med sikkerhed, dvs. pro rata hæftelse (hvert medlem hæfter kun for sin egen 
andel af lånet). Der er foreløbig tale om afklaring da projektet jo et meget usikkert pga. de usikre 
finansieringsmuligheder. 
 

5. Videre arbejde med miljøvejprojektet 
Arbejde på at inddrage Birkevang og Hustoftevej i miljøvejprojektet. Finn får kontakt med Birke-
vangs bestyrelse, og Morten kontakter Arne Hakmann, Hustoftevej 14. 

 
6. Ny webmaster 

Tina holder op som webmaster. Sekretæren taler med Tina for at høre om jobbeskrivelse. Vi af-
venter i øvrigt og ser om der bliver behov for en ny webmaster, eller om det er realistisk for se-
kretæren at have opgaven. 

 
7. Om regnskab fra generalforsamling 

Der har vist sig at være en beklagelig, men heldigvis mindre fejl i regnskabet for 2014. To poster 
indgået både i 2013 og 2014. Det er en difference på ca. 2500 kr.  
Kasseren justerer regnskabet, skriver note til ny udgave, og Morten uploader til hjemmesiden. 
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8. Orientering fra formanden 
Undersøgt om muligheder for regulering i forhold til tung trafik. Det er praktisk talt umuligt for 
vores veje er private fællesveje hvor alle har adgang. 
Finn arbejder fortsat på at få Starck til at betale for ødelæggelsen af hjørnet af Toftagervej-Ærte-
bjergvej. 
Vi drøftede om det vil være en fordel at vi får lavet en belægning på netop dette hjørne der kan 
klare at lastbiler kører over hjørnet. 
Den 20.2.1938 betalte Birkevang 6.600 kr. til Toftevang Vejlag for at få adgang til Birkevangs an-
delsgrunde ud mod Ærtebjergvej fra Ærtebjergvej (aftalen er tinglyst). Derfor har Birkevangs an-
delsgrunde ud mod Ærtebjergvej lovlig ret til indkørsel fra Ærtebjergvej. 
Det eneste sted hvor der er fjernet en gadelygte, er for enden af Botoftevej. Det er muligt at 
klage over en forringelse, og Jeanette vil muligvis forsøge at klage.  
 

9. Oprydning på fællesgrundene 
Da vi er blevet forsinkede med første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, har vi fået be-
hov for ny dato for oprydning på fællesgrundene. 
Mandag 11. maj kl. 17 – annonceres på hjemmesiden og i det brev der bliver omdelt til alle med-
lemmer. 
 

10. Næste bestyrelsesmøde 
Onsdag den 20. maj kl. 20.00 hos Søren. Finn taler med Søren. 
Punkt på dagsordenen: velkomstpjece 


