
Referat bestyrelsesmøde 1. oktober 2015  
 

1. Ang. klimavej, med besøg af Mette, 148 og Kaare, 28. 
Mette fortalte fra klimavej.dk’s informationsmøde.  
Vi vil godt have et møde med repræsentanter fra klimavej.dk, drøfte mulighederne for at 
gennemføre et projekt i Birkevang, vil det give mening ?   Mette, Kaare og Michael vil godt 
arbejde videre med det. 
Hvis vi vælger at gå videre med det, skal bevilling af de 40.000 kr. i depositum bevilges på 
en ekstra-ordinær generalforsamling inden årets udgang. 
 

2. Fælleshus. Status på projekt samt økonomi 
Økonomi’en holder, styres flot. Arbejdsdag igen i kommende weekend og formentlig kan 
tømrerne komme i gang med udendørs beklædning omkring efterårsferien. 
Der skal indrettes noget kontorplads til dokumenter mm. 
 

3. Forsikring. Generelt overblik samt aktuel dækning af “fibernet-problem” 
Dorte og Hanne holder møde med Tryg ang hvad vores forsikringer egentlig dækker. 
 

4. Fibernet, manglende signal 
Skade på fibernettet, formentlig forårsaget af Dong-gravning. Vi har henvendt os til Dong 
mhp at de påtager sig ansvaret / reparationen. 
Bliver der problemer vil vi inddrage Fischer. 
 

5. Udskiftning af vandledning - sker onsdag 7.oktober, hvor der lukkes for vandet. Hanne 
ringer til Københavns VVS mhp prisoverslag. 
 

6. Asfalt-reparationer efter el-skabe: der skal gennemføres flere reparationer, vi forsøger i 
samme ombæring at få lagt ny asfalt på lille mellemgang til Mørkhøjvej. 
 

7. Udskiftning af scene-stillads - Gert har tilbudt at bygge ny ramme til scenen, materiale-
udgifterne hertil o. 6.-7.000 kr., som vi siger god for. 
 

8. Vejbreddeudvalg, dato for en rundgang: 14.oktober kl. 16 
 

9. Byggeansøgninger 
Lotte i nr. 13 - skur, alt OK 
Nikolaj i nr. 60 - ønsker tilbygning, men har brug for hjælp til tegningen, Flemming snakker 
med ham. 
Louise i nr. 83 - skur, mangler tegning 
 

10. Evt. 
I forbindelse med fælleshuset viser det sig at samlebrønden er revnet. Betaling for dén 
reparation er Birkevang’s, ikke fælleshuset. 

 


