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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. 


