
Hf.   Birkevang   bestyrelsesmøde 

4.   december   2017 
 

Medlem Tilstede Afbud 
Dorte +  
Michael  + 
John +  
Beth +  
Steffen +  
Me�e  + 
Chris�na +  
Søren  + 
Lone  + 

 

Punkt   1 Titel:   Status   fællesområde   (fast   punkt) 
Sagsfrems�lling ,  
Intet   nyt,   se   sidste   referat. 
Beslutning 
 
 
Ansvarlig:                                                                                                                       Dato:  

 

Punkt   2 Titel:   Vejbelysning   Hf.   Birkevang 
Sagsfrems�lling :   Forslag   om   at   nedsæ�e   en   arbejdsgruppe   og   a�olde   møde   i   januar   udelukkende   med 
de�e   punkt   på   dagsorden,   samt   forslag   om   at   få   interesserede   birkevængere   med   i   arbejdsgruppen. 
 
Beslutning:       Vi   nedsæ�er   en   arbejdsgruppe,   og   e�erlyser   medlemmer   i   birkevang   der   vil   være   med.   Vi 
skriver   på   hjemmesiden   og   sæ�er   link   på   FB   �l   referatet.   Har   de�e   din   interesse   så   kontakt   bestyrelsen   på 
bestyrelsen@birkevang.dk    senest   1.1.18. 
 
Ansvarlig:             Dorte                                                                                                          Dato:    medio   januar 

 

Punkt   3 Titel:   Henvendelser   fra   medlemmerne 
Sagsfrems�lling, 
a) Henv.   fra   Remmi,   35   vedr.   udstykning/frasalg   af   del   af   parcel 
b) Ansøgning   om   bevilling   �l   køb   af   keyboard,   Lone   162 
c) ”Det   gamle   Birkevang”,   henvendelse   fra   �dligere   beboer. 

 
Beslutning 

a) vi   undersøger   sagen   og   sender   en   forespørgsel   �l   vores   advokat   Fischer. 
b) Interessegrupperne   der   beny�er   fælleshuset   må   selv   stå   for   udgi�er   �l   materialer   mm. 
c) Vi   hæ�er   fortællingen   fra   en   �dligere   birkevænger   på   hjemmesiden. 

Ansvarlig:             a)   Dorte      c)Søren                                                                                                          Dato:    snarest 
 

Punkt   4  Titel:   Udestående   opgaver 
Sagsfrems�lling , 

mailto:bestyrelsen@birkevang.dk


Hf.   Birkevang   bestyrelsesmøde 

4.   december   2017 
a)fiberovergravning.  
b)   Asfaltarbejde   Sønder   Ring(Birkevang).  
c)   Lys   på   oversigtskort   samt   ved   indkørsel   fra   Mørkhøjvej.  
d)   Skilte   med   ”hund   i   snor” 
 
Beslutning 
 
a)Der   er   udsigt   �l   forlig,   Birkevang   kræver   fiberskaden   udbedret   samt   dækning   af   omkostningerne   �l 
advokat   mm.  
b)   Der   er   indhentet   nyt   �lbud,   vi   afventer. 
c)Vi   undersøger   at   fly�e   skiltet   ned   �l   lygtepælen   og   sparer   omkostningerne   �l   nyt   lys,   alterna�vt 
undersøger   vi   at   anskaffe   solcellelamper.   Lamperne   ved   Mørkhøjvej   udski�es. 
d)Beth   bes�ller   skilte,   pris   ca   1500   kr   for   6   styks. 
 
Ansvarlig:          Steffen   &   John                                                                                                    Dato:   til   næste   møde 

 

Punkt   5 Titel:   Eventuelt 
Sagsfrems�lling  
a)Bio-affald.  
b)   Julefrokost   bestyrelse   og   ansa�e  
c)   Velkomstmøde   med   Anne   &   Niels   og   deres   børn   Sigurd   &   Wilfred   som   fly�er   ind   i   nr   89. 
 
Beslutning 
 
a)   Ifølge   oversigt   på   affaldsservice   hjemmeside,   skulle   Brønshøj   Husum   får   Bio-affaldscontainere   i   uge 
50/51   (Beth) 
b) 
c)Julefrokost   bliver   �l   nytårskur. 
d)   Dorte,   Beth   &   Steffen   deltager   torsdag   den   7.   december. 
 
Ansvarlig:                                                                                                                       Dato:  

 

 


