
Referat bestyrelsesmøde torsdag den 5. november 2015 
 

1. Fælleshus, status på økonomi samt byggeri 
Stort set færdig indvendig, efter næste we tages der fat på udendørs beklædning. 
Byggetilladelsen har Birkevang betalt og den skal ikke financieres af byggebevillingen. 
Drift af huset (gardiner, kaffemaskine, køkkengrej, rengøringsmidler osv.) dækkes af 
indtægter på huset.  Fælleshusgruppen styrer økonomien og opfordres til at etablere en 
bankkonto. 
Forslag om lille husorden til at hænge op i gangen. 
Stor tak til byggegruppen – bestyrelsen bevilliger at gruppen går i byen og spiser sammen. 
 

2. Klimavej 
Vi beder Michael arrangere et hurtigt, ekstraordinært bestyrelsesmøde med deltagelse fra 
klimavej.dj, hvor vi kan få afklaret diverse spørgsmål. Dorte kontakter Michael. 
 

3. Udestående opgaver:  
a) Møde med forsikring (Hanne & Dorte), Hanne sender Dorte mail med mulige dato’er. 
b) Fibernet brud, aftale med Tone - Dong har endnu ikke svaret. Når/hvis Tone skal se 
fjernsyn skal hun blot betale for den lille pakke, evt difference dækkes af Birkevang - 
gælder indtil sagen med Dong er afsluttet. 
c) Asfaltering af mellemgang til Mørkhøjvej - Inger snakker med Hans, der siges han har 
nogle ideer/kontakter ift små asfaltopgaver. 
d) Vejbreddeudvalg, status - der er gået runde og der ligger opgaver til en række 
medlemmer, som vil blive orienteret, Dorte skriver på udvalgets vegne. 
e) Byggesager og ansøgninger,  
Nikolaj nr. 60 ombygning - ok 
Louise nr. 83 skur - ok 
Annelene nr. 37 drivhus - ok 
nybyggeri nr.163 - første sæt for højt, nyt sæt netop kommet, det ser Dorte på sammen 
med Flemming og tager stilling. Formentlig anbefale dem at søge dispensation ift valm mod 
øst. 
f) Hjørnebed i nr. 140 - vi beder Sille flytte jordbunken, hvorfra der løber vand ned i 
vandbrønden, Hanne snakker med hende. 
g) I 2016 lukker Mørkhøjvej fordi broen over volden skal renoveres, vi skal benytte 
anledningen til sammen med Rosenvang at arrangere festivitas på gaden. 
h) Kan vi få en adresse på fælleshuset ?    Vi vil godt kalde det Birkevang 125 - men tjek 
lige hvad der står på byggetilladelsen. 
 

4. mødedatoer til marts 2016: torsdag 7.januar, torsdag 4.februar, torsdag 3.marts. 
Julefrokost dato: torsdag 3.december  (betalt af Dorte, drikkevarer medbringer hver enkelt) 
 
 

 


