
Toftevang Vejlag 

Referat, Generalforsamling 14-03-2019 

 

1.  Valg af dirigent: Steen Rasmussen blev valg som dirigent 

2. Godkendelse af dagsorden: 

a. Steen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

b. Steen konstaterede at der var 23 stemmeberettigede til sted (Steffen, Ærtebjergvej 

kom lidt senere). 

3. Orientering om bestyrelsens arbejde i året (referater kan rekvireres hos formanden) 

4. Formandens beretning: Kan ses på hjemmesiden, men følgende hovedpunkter kan nævnes. 

a. Klimavejsprojektet forventes påbegyndt i år. Derom senere ved Claus Mouritsen 

HOFOR. 

b. HOFORs projekt vil blive anderledes, end det projekt som blev vedtaget på den 

ekstraordinære generalforsamling, så vi må forvente endnu en ekstraordinær 

generalforsamling, hvor HOFORs projekt kommer til afstemning. 

c. Bystævneprojektet: Projektet er på et indledende stadie og skal til høring i 

Borgerrepræsentationen. Vor bekymring er, at Ærtebjergvej planlægges anvendt 

som hovedadgangsvej til/fra det nye Bystævneparken. Når trafikplanerne 

foreligger, vil vi se nøje og med kritiske øjne på disse. Finansieringen er endnu ikke 

på plads. 

d. Bestyrelsen har med hjælp fra Lars B. fået udformet foreningens politik for 

beskyttelse af medlemmers data i henhold til dtabeskyttelsesloven (GDPR). 

e. Bycenter Husum (ved Føtex) faldt pga. manglende finansiering. 

5. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse: 

a. Kasserer Kasper Munck gennemgik regnskabet. 

b. Regnskabet blev godkendt efter et spørgsmål til kr. 13.500 – Konsulentbistand i 

forbindelse med godkendelse af etableringen af vejbump. 

6. Orientering om klimavej ved HOFOR (Claus Mouritsen): 

a. Claus Mouritsen (CM) gav indledningsvis en grundig forklaring på problematikken 

omkring LAR (Lokal afledning af regnvand) i forbindelse med skybrud.  

b. Borgerrepræsentationen vedtog i 2014-15, at 30% af regnvandet skulle fjernes fra 

kloaknettet. 

c. HOFOR betaler for projektet, men vort foreliggende projekt udarbejdet af Niels 

Lytzen kan måske ikke godkendes af København Kommunes trafikmyndighed og 

skal derfor modificeres. 

d. CM oplyste, at der er udført boreprøver. Prøverne fra borehullerne, som er 2m 

dybe, er meget fine mht. forurening (ingen forurening). De endelige resultater mht. 

nedsivningsevnen foreligger endnu ikke. 

e. HOFOR er startet på projekteringen. Nedsivningen udformes med en ventil, som i 

vintermånederne er åben og leder regnvand inkl. evt. salt direkte i kloakken, i 



sommermånederne, hvor skybrud normalt forekommer, lukkes ventilen, og vandet 

opfanges i grøfter med filtermuld som skal opsuge evt. forurening, før vandet siver 

ned i undergrunden. 

f. CM oplyste, at der pt. ikke arbejdes med et projekt for nedsivning i Birkevang, dvs. 

at det regnvand, som løber ned ad Birkealle og ind på Ærtebjergvej, skal kunne 

nedsives her. 

g. HOFOR har oplevet problemer i andre grundejerforeninger, hvor deltagelsen i 

forbindelse afstemningen om miljøprojekter har været lav. Så CM anbefalede os at 

sørge for stor deltagelse i forbindelse med den afgørende ekstraordinære 

generalforsamling.  

7. Modtagne forslag: 

a. Cecilie Toftagervej 4 har foreslået at der opstilles borde og bænke samt evt. et 

klatrestativ på den store plæne. 

b. Cecilie nævnte, at gyngerne bør udskiftes. De er meget slidte. 

c. Formanden informerede om, at det ofte var ude fra kommen der benytter plænen, 

samt at reglerne for legepladsudstyr et meget skrappe og dyre at efterleve. F.eks. 

kostede et klatrestativ i Birkevang kr. 120.000. 

8. Budgetforslag for indeværende år: 

a. Snerydning: Vi har fået en ny snerydder i samarbejde med Husum 

Grundejerforening 

b. Vi må påregne udgifter til asfaltarbejder, da HOFOR kun asfalterer der, hvor der er 

gravet op i forbindelse med etablering af vej bedene. 

c. Budgettet blev godkendt. 

9. Valg til aktivitetsudvalg: 

a. Aktivitetsudvalget: Søren Beith Hansen er ’tovholder’ og koordinerer de forskellige 

udvalg. 

b. Lejepladsudvalget fortsætter med et budget på kr. 10.000. 

c. Beplantningsudvalg: Udsættes til næste generalforsamling. 

10. Valg til bestyrelsen i ulige år: 

a. Formand, Finn Hansson er på valg, modtager genvalg – valgt. 

b. Sekretær, Thorbjørn Nesjan genopstiller ikke. Bo Amdi Toftagervej 3 opstiller som 

ny kasserer. Bo blev valgt. 

c. Bestyrelsesmedlem, Rasmus Jensen er på valg, modtager genvalg – valgt. 

d. Suppleant Ole Schmidt er på valg, modtager genvalg - valgt. 

e. Revisor Lars Boye er på valg, modtager genvalg – valgt. 

11. Eventuelt: 

a. Der er mange parkerede biler på vore veje. Formanden nævnte at der arbejdes med 

en mulighed for at etablere en ’lukket’ P-plads på den lille plæne i forbindelse med 

miljøvejsprojektet. 

 

Referent Frode Albrechtsen, 02-04-2019 


