
Referat bestyrelsesmøde Birkevang 3. september 2015  

 
1.        Miljøtiltag på Ærtebjergvej 
Toftevang Vejlaug er i gang med et klimavej-projekt (det har kostet dem o. 35.000 kr. at få tegnet et projekt), de søgt og fået tilsagn 

fra Hofor om 4½ million til projektet, som forventes at koste ca. 5.6 mill.  Hofor betaler også nogle vedligeholdelsesudgifter. 
 Problemer omkring finansieringen. 

Lørenskogvej i Rødovre har allerede gennemført et lignende anlæg, som man kan besøge. 
Konsulentfirmaet hedder klimavej.dk 
Får man i 2015 godkendt et skitseprojekt får man tilskud til 100% af nedsivningsdelen. 
For Birkevangs vedkommende er der to spørgsmål 
- vil vi være med til at finansiere noget af Ærtebjergvej delen (i størrelsesordenen 150.000 kr.), tids nok at tage det op på 

generalforsamling i marts 
- kunne vi være interesseret i et lignende projekt i Birkevang ?   - så skal vi helst i gang i 2015, fordi projekter godkendt inden 

udgangen af 2015 kan få 100% tilskud. 
Hanne lægger ud på hjemmesiden om nogen er interesseret i at arbejde med det. 

 
2.        Fælleshus 
a) nyt fra byggegruppen – går fint fremad 
b) økonomi – budgettet holder, styres flot 
c) forsikring – Dorte har snakket med forsikringen, når huset er færdigt, skal forsikringen ændres 

 
4.        Indkomne sager 
a) ansøgning om opførelse af skur, dispensationssag – parcel nr. 51, lille skur, bestyrelsen giver dispensation bl.a. fordi skuret er 

så lille 
b) ansøgning om tilladelse til at benytte “skurvogn” til beboelse i begrænset byggeperiode – parcel nr. 35, får denne tilladelse et 

halvt år frem, til 29.februar 2016. 
 

5.        Vand 
Vandtryk i Birkevang syd. Tiltag til forbedringer. Rapportering til birkevængere, hjemme siden. 
Tingene skal laves, vi beder om et overslag (Hanne kontakter dem).  Hanne lægger besked på hjemmesiden. 

 
6.        Lejemål i Birkevang: nr 123 Jette (løber til august 2016) samt 57 Peter Eggen (Dorte kontakter ham). 

 
7.        Havemand status: Søren er syg (dårlig skulder), mulig afløser i en periode.   Dorte kontakter Søren. 
opgaver (kummerne Birke Allé, lille udgang Ærtebjergvej) 
værktøj – pt uafklaret 
Vi skifter hængelåsen på garagen: Beth sørger for det og deler ud, får underskrift fra folk. 

 
8.        Fra sidst: 
a) brev Ole ang. skur – skal søge som alle andre 
b) kloak-aftale – fin tekst, sættes på hjemmesiden (Inger & Beth sørger for det) 
c) vejbreddeudvalg næste runde, foreslår sidst i september – Dorte skriver om hækkeklipning 
d) navne/nummersag, status – endnu ikke noget svar 
e) status beskæring / hækkeklipning Mørkhøjvej – Inger følger op 

 
9.        Eventuelt 
a) velkomstmøde med nr. 163, søndag kl. 17.30 (Dorte, Flemming, Michael) 

 
Referent, Hanne 
 
 


