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Referat bestyrelsesmøde Toftevang Vejlag 20.5.2015 
 
Til stede: Søren, Finn, Jeanette og Morten 
Afbud fra Frode 
 
1. Orientering fra formanden 

Affaldssortering med plastik, metal (i en opdelt beholder), pap og mulighed for tilvalg af bio-af-
fald kommer i løbet af 2016. Der er ingen mulighed for at gøre sorteringen kollektiv. 
Finn har været til orienteringsmøde om letbane. Projektet er principbesluttet. Efter principbe-
slutningen skal projektet være færdigt i 2025.  
Finn har skrevet til Københavns Kommune om den støj fra Bystævneparken der generer nogle af 
vejlavets medlemmer. 

 
2. Velkomstpjece 

Morten har udarbejdet forslag til velkomstpjece for vejlavet på baggrund af en ældre pjece. Det 
er meningen at pjecen skal udleveres til nye beboere. 
Vi aftalte at Morten gør den færdig og printer nogle eksemplarer så formanden kan udlevere pje-
cen til kommende beboere. 

 
3. Sommerfest 

Festudvalget har besluttet at der bliver sommerfest den 5. september. Morten har skrevet det på 
hjemmesiden. 
 

4. Videre arbejde med miljøvejprojektet 
Finn har talt med Arbejdernes Landsbank, og de sender information om et muligt lån til vejlavet – 
det lån der vil skulle tilbagebetales af HOFOR. 
Hvis miljøvejprojektet bliver vedtaget af en ekstraordinær generalforsamling, skal vi indhente 2-3 
tilbud på entreprenørarbejdet. Vi skal i så fald også have professionel projektstyring. 
Vi satser på at vi kan afholde ekstraordinær generalforsamling i september måned. 
Bestyrelsesmedlemmerne overvejer hvem der evt. kan være økonomisk administrator af vejla-
vets økonomi hvis vi skal administrere tilbagebetalingen af lån som afbetales med tilskuddet fra 
HOFOR. Vi er enige om at det er afgørende at vi får en professionel administrator. 
Vi diskuterede hvordan vi bedst kan afholde generalforsamlingen, fx om vi evt. skal hyre en pro-
fessionel ordstyrer. 

 
5. Ny webmaster? 

Morten mødes på tirsdag med Tina, der ikke længere ønsker at være webmaster. Målet er at vi 
får en præcis beskrivelse af funktionen. Indtil videre fungerer Morten som webmaster. 
 

6. Næste bestyrelsesmøde 
Mandag den 22. juni kl. 20.00 hos Jeanette. 


