Referat: Husum den 26. marts 2022
Generalforsamling Toftevang Vejlag, 17. marts 2022. Energicentret, Kobbelvænget 65
Referent: Frode Albrechtsen (sekretær Bo Amdi var ramt af Corona)

Pkt. 1, Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Steen H. Rasmussen, som blev valgt uden modkandidater
Pkt. 2, Godkendelse af dagsorden: Blev udskudt til efter Pkt. 3. Klimavej Status
Pkt. 3. Klimavej Status: Ved Claus Mouritsen, HOFOR.
-

-

-

Claus informerede os om at Ærtebjergvej projektet startede i løbet af få dage og
forventedes afsluttet i juni måned. Beplantning af disse bede kan derfor først
gennemføres til efteråret september/oktober måned.
Der var nogle indvendinger imod de dybe bede, men Claus oplyste, at der kom noget
mere jord i bedene. Dybden var vigtig fordi bedet skulle kunne indeholde en ’10 års
hændelse’ altså den mængde regn, der kunne forventes en gang hvert tiende år. Når
beplantningen er etableret, er risikoen for at falde ned i bedene nok mindre.
Der blev spurgt til det bassin/den faskine der skal etableres på den lille plæne, hvor der
er oplagsplads. Det etableres til sidst når Ærtebjergvej projektet er færdigt.
Claus redegjorde for at, der kan etableres indkørsler hvor ansøgning er indsendt
rettidigt, og er godkendt af Københavns kommune.

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden:
-

Steen H. Rasmussen konstaterede at indkaldelsen var rettidigt udsendt.
Antallet af stemmeberettigede blev optalt til 31

Pkt. 4. Formandens beretning:
-

-

Beretningen var på forhånd udsendt skriftligt.
Formanden forklarede supplerende, at det havde vist sig nødvendigt at oprette
kantstenene, for at de ikke skulle ligge under den senere asfaltering.
I forbindelse med opretningen blev de to rækker brosten i indkørslerne ikke lagt tilbage,
da asfalt var billigere. Bestyrelse var ikke opmærksom på den kommunale standard.
Bestyrelse har efterfølgende besluttet at alle indkørsler forsynes med brosten i henhold
til Københavns Kommunes standard, samt at dette betales over det fælles budget.
Der var en del diskussion omkring dette punkt, da nogle medlemmer selv har betalt for
etablering af indkørsel med brosten, og andre altid kun har haft asfalt.
Under et senere punkt (budget forslag) kom de fjernede brosten igen op. Bestyrelsen
lovede at undersøge hvor entreprenøren (Gottlieb) har deponeret disse brosten, med
henblik på at få den tilbageleveret.

Pkt. 5 Regnskab:
-

Kasper gennemgik regnskabet, som umiddelbart blev enstemmigt godkendt.

Pkt 6. Modtagne forslag:

-

-

-

Peer Christensen havde fem forslag:
Pkt. 1.: Udgifter over kr. 10.000 skal godkendes på en generalforsamling: Peer
accepterede at punktet udgik.
Pkt. 2.: Når der skal udføres større arbejder på beløb over kr. 50.000 skal der laves
udbud. Punktet gik til afstemning: faldt med 20 stemte imod, 9 stemmer for medens 2
undlod at stemme.
Pkt. 3.: Hjemmeside opdateres rigtigt ….. Bestyrelsen lovered at forbedre sig på dette
punkt. (nogen mente at hjemmesiden ikke var opdateret med de seneste tegninger af
klimavejen på Ærtebjergvej. Det er efterfølgende bekræftet af Claus Hofor at
hjemmesiden indeholdt de seneste tegninger af klimavejen)
Pkt. 4.: Altid dato på skrivelser …. Bestyrelsen lovede at dette skulle være i orden
fremover
Pkt. 5.: Antal bestyrelsesmedlemmer stemmer ikke overens med vedtægterne. Dette
skyldes at et bestyrelsesmedlem flyttede midt i Corona, samt at en suppleant ikke
ønskede at indtræde.

-

Leif Korsholm, Hørtoftevej 14. (se det udsendte materiale)

-

Leif havde en række punkter (ref. omdelt materiale) som blev diskuteret samt nogle
forslag til vedtægtsændringer.

-

§3. Bestyrelsen har fået en webansvarlig og forventer at hjemmesiden kommer til at
fungere fremover.

-

§4. Dette blev diskuteret i forbendel med Peer Christensens forslag.

-

§7. Tilføjelse til punkt 7.4 Punktet kom til afstemning med 14 stemmer for forslaget. Men
bestyrelsen lovede at udsende referaterne så hurtigt som muligt.

-

§11. Rettelse af punkt 11.12. Leif frafaldt. Vi ser på det til næste år.

-

§12. Rettelse af punkt 12.2. Leif frafaldt

Pkt 7. Forslag fra bestyrelsen:
-

-

Bestyrelse foreslog at der arbejdes videre med, at der kan etableres en P-ordning i vort
vejlag så kun medlemmer samt gæster (inkl. Birkevangs beboere ud til Ærtebjergvej) har
tilladelse til at parkere i vort område. Det blev enstemmigt vedtaget, at Claus Ringborg
kan arbejde videre med dette forslag til evt. godkendelse ved næste års
generalforsamling.
Der har allerede nu været nogle uhensigtsmæssige parkeringer, som har forhindret f.eks.
skraldebilen i at komme igennem, så der opfordres til hensigtsmæssig parkering.

-

Bestyrelsen har forslået, at alle medlemmer skal oplyse en e-mail adresse for at vi kan
spare papir og tid til omdeling. Der kan dispenseres hvis et medlem ikke har nogen email adresse. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 8. Budgetforslag:
-

-

Kasper fremlagde de forskellige mulige budgetforslag (se det udsendte).
Det mest vidtgående forslag som overslagsmæssigt omfattede en samlet omkostning på
kr. 519.794,- og dermed en ekstraindbetaling (ud over der normale kontingent på kr.
2.200,-) på kr. 3.600,- blev vedtagen med 25 stemmer for.
I år skal der altså indbetales i alt kr. 5.800,- pr 1/6 2022. Til gengæld forventes det årlige
kontingent at kunne nedsættes til kr. 1.500,- fremover.
Hele budgettet blev godkendt med 30 stemmer for.

Punkt. 9. Valg til bestyrelse i lige år:
-

Kasserer: Kasper modtager genvalg – valgt
Næstformand: Frode genopstiller ikke.
Som nye bestyrelsesmedlemmer blev Peer Christensen og Steffen Mosegaard
Christiansen Toftagervej 1 valgt.
Bestyrelses suppleant (A): Jane Holst Ærtebjergvej 32 blev valgt
Revisor (A): Jon Toftagervej 19 blev valgt.
Revisor suppleant Pia Andersen Ærtebjergvej 14

Punkt 10. Eventuelt
-

Sp. Vedr. høring om gennemkørsel til Tingbjerg.
Leif Korsholm fremførte at ingen svarer på ”info-mail”. Bestyrelsen ser på dette.
Forslag om etablering af en legeplads på de grønne områder når byggepladsen er væk.
Der nedsættes et lejepladsudvalg, to personer meldte sig, Navn 1, Navn 2, (men
referenten fik desværre ikke notereret sig navnene).

