
dagsorden bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni kl. 18.30, hos Dorte i nr. 17 
 
Vi begynder undtagelsesvis 18.30 da vi har sommerfrokost kl.19.30. I skal bare møde op Dorte & 
Inger står for arrangementet. 
Tilstede: Dorte, Inger, Flemming og Michael 
Afbud: Hanne, Elsebeth, John og Beth 
 
Dagsorden: 
 
Referat fra sidst 19.05.15 blev godkendt på sidste møde 
 

1. nyt fra byggegruppen  
Tømmeren er ikke helt færdig, Flemming undersøger hvorfor; det skulle have været færdigt 
i fredags. Tømmeren får også påtalt at der er meget rodet på byggepladsen og at der ligger 
skruer på Birke Alle (med punkteringer til følge) 
 

2. nyt vedr. Hf. Birkevangs navne- & nummersag. 
Hf. Birkevang bliver nu godkendt som vores officielle vejnavn til adressen. Vi prøver nu at 
få lov til at beholde vores nuværende husnumre, men det er ikke sikkert vi får lov til det. 
Det hele er sandsynligvis endeligt på plads primo 2016 
 

3. velkomstmøde. Orientering om sagsbehandling i forbindelse med parcel nr 86 og formalia 
generelt. 
Advokatfirmaet, der har formidlet salget, har kludret gevaldigt i det, men alt er på plads nu, 
især har der været problemer med andelsbeviset. Et hus er ikke officielt solgt før 
andelsbrevet er underskrevet af bestyrelsen og overdraget. 
 

4. status personsag  
Dorte snakker med de berørte parter – der er håb om en løsning om ikke så længe 
 

5. Vejbreddeudvalg. Orientering 
 
Folk skal til den 22. juni have klippet deres hæk ind så meget det er muligt således, at 
vejbredden i Birkevang er i orden. Vejbreddeudvalget går rundt d. 22 om aftenen og de 
steder, hvor der er et problem vil man få en henstilling om at bringe det i orden. Enkelte 
steder kan det være at hækkene skal rykkes tilbage. Dette sker på baggrund af en 
Generalforforsamlings beslutning i 2015 med stort flertal. 
 

6. vejbelysning. Status 
Vi er ikke glemt, vi får udskiftet vejbelysningen, men det vides ikke hvornår. Vi er et 
vanskeligt område pga de smalle veje, så de tager de nemme områder først. 
 

7. Sommerfest. Skal vi have en kontaktperson i bestyrelsen til at hjælpe “de nye” på vej 
 
Skønnes ikke at være nødvendigt, men festudvalget er velkommen til at henvende sig til 
bestyrelsen, hvis det er nødvendigt 
 

8. Udestående arbejdsopgaver: a) fælles arbejdsdag i august, er der noget vi skal gøre. b) 
kloak c) arkiv  d) skattefri honorar  

A) Inger og Hanne organiserer via hjemmesiden i samråd med byggegruppen 
B) Dorte arbejder videre 
C) Evt på arbejdsdagen 



D) Udsættes 
E)  

9. Evt: a) sommerferie i bestyrelsen b) telefonbog på hjemmesiden, forespørgsel c) 
kommende møder 

a) Bestyrelsen ligger en sommerferieplan, alle henvendelser skal ske via 
bestyrelsen mail og der må påregnes noget længere ekspeditionstid 

b) På et tidligere tidspunkt har nogle ikke ønsket, at telefonbogen var offentlig. 
Webudvalget må undersøge om der er nogle i Birkevang, der kan have 
modstand på det nu. En evt telefonbog på hjemmesiden ville skulle være på 
den lukkede del. 

c) Torsdag d. 6 august og derefter d. første torsdag i hver måned. 3/9, 1/10, 
5/11 og 3/12 alle dage kl 19.00 

 
 
 
Referatet er godkendt på mødet 
 
 


