
Bestyrelsesmøde Birkevang 8.april 2013 
 

1) Til stede: Dorte, John, Flemming, Michael, Hanne, Remmi, Else Marie, Nikolaj, Pia. 
 

2) Referatet fra sidst 
Referatet godkendt, regnvandsrapporten er lagt ud på hjemmesiden. 
 

3) Bestyrelsen konstitueres:  
Dorte: formand, velkomstgruppe, byggesager, medlemssager, opgaver udadtil, 
kontaktperson til ansatte 
Remmi: næstformand, byggesager, stencontainer (m. Flemming) 
John: asfalt, vandafledning, lysleder 
Else Marie: kontaktperson til legepladsudvalget, sekretær, velkomstgruppe, haveaffald 
Flemming: stencontainer (m. Remmi), storskrald, vandafledning, byggesager 
Michael: kontakt til webudvalget, velkomstgruppe 
Hanne: regnskab, kontakt kasserer, vandregnskab, referent 
 

4) Opsummering fra generalforsamlingen 
Hvordan gik generalforsamlingen: - der bør altid tælles til alle afstemninger. 
- fremmødet meget dårligt (68 fremmødte incl. fuldmagter, ud af 140), inden næste år 
skal der gøres mere for mobiliseringen, understrege betydningen af at flest mulige 
medlemmer deltager. Måske fællesspisning. 
Måske gøre noget ved formen. Informere inden om hvad en beretning og en 
beretningsdiskussion egentlig er. Måske skulle personer på valg fortælle om, hvad de vil 
arbejde for, så folk ved hvad de stemmer på (uanset .  Hvad kan man stille forslag om ?  
På velkomstmøderne skal der informeres om generalforsamlingen. 
Arbejdsopgaver fra generalforsamlingen:  - nedgravning af el: der skal laves samlet plan 
med nedgravning af el, vandafledning, vejbelægning, blomsterkummer, regulering Birke 
Allé. Asfaltudvalget (John, Flemming, Tove og Hans) arbejder videre med disse 
problemstillinger. 
- lågen: Dorte arbejder med dette. 
- vejbump: Remmi arbejder videre med det.  
- vores adresse: Dorte arbejder fortsat med dette. 
- bevillingen til legepladsen: Hanne kontakter Emil vedr. vigtigheden af at overholde 
budgettet og fortæller at Else Marie er kontaktperson. 
- fordeling af det fælles vandforbrug: det er aftalt med Ista, at det fælles forbrug 
fremover fordeles ligeligt (1/140) frem for forholdsmæssigt, som det har været hidtil. 
 

5) Information fra bestyrelsen til andelshaverne 
Dagsorden såvel som referat lægges ud på hjemmesiden.  
Der er i dag 20 medlemmer, som ikke er oprettet som brugere af hjemmesiden. I første 
omgang informerer vi disse om hvornår vi holder bestyrelsesmøder og så kan man et par 
dage efter hente referatet hos Hanne. 
Idé: etablere et lille udhængsskab på kontorhuset, det arbejder Dorte med, formentlig i 
samarbejde i Per. 
 
 



6) Velkomstpjecen 
Som udgangspunkt er den god, der skal tilføjes et afsnit om hjemmesiden, der skal stå 
noget om vigtigheden af at deltage på generalforsamlingen, til gengæld skal afsnittet om 
Birkevang ud. Så skal en række fakta-oplysninger opdateres (Hanne sender til Michael, 
som står for den samlede opdatering af pjecen).  
Den skal ikke trykkes op, men blot printes ifm. velkomstmøder.  Derudover skal den 
lægges ud på hjemmesiden (Michael). 
Derudover skal den mailes til ejendomsmæglere med opfordring om at vise den til 
mulige købere. 
 

7) Referat og beretningen fra generalforsamlingen 
Flere kommentarer, Hanne renskriver referatet og så skal hele bestyrelsen underskrive 
inden det lægges på hjemmesiden. 
Når det sendes til hjemmesiden skal også beretningen med. 
Hanne sender alle tingene til Dorte som pdf-filer. 
 

8) Udestående opgaver 
- Dong beskæring af træerne på Birke Allé: når asfaltudvalget alligevel (forhåbentlig) får 
fat i Dong spørger de også om beskæring af træerne 
- vi beder havemanden feje Birke Allé og derefter bestiller Per rensning af kloakkerne. 
- telefonbogen skal optrykkes med kort på forsiden, det beder vi Per om. 
- skraldet i hjørnet af P-pladsen (asfalt, bord mm.): vi ved ikke hvor asfalten stemmer  
fra !!!    - skal fjernes. 
- idé om at sætte anordning med hundelufter-poser op ved indgangene.  Flemming 
undersøger. 
 

9) Fastsættelse af kommende møder 
6.maj – 3.juni – 12.august – 9.september – 7.oktober – 4.november – 2.december. 
 

10) Eventuelt  
- Måske sætte lidt mere kulør, farve osv. på papirer, vi deler ud. Nikolaj arbejder med 
det. 
- Flemming har ikke mulighed for at være i skuret før igen til juni. Preben passer det. 
 

Referent: Hanne, 8.april  2013 
  


