
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 9. januar 2017  
Tilstede: John, Beth, Dorte, Elsebet, Inger, Mette og Christina (ref.) 
 
Dagsorden: 
 

1. Generalforsamling 19.03.17. Første indkaldelse senest den 4. februar, indeholdende tid og 
sted, sidste frist for indlevering af forslag (19.04.17), foreløbig dagsorden (faste punkter) 
samt forslag bestyrelsen ønsker. Bestyrelsen holder GF møde mandag den 30.1 kl. 19, vi 
holder fast i det aftalte bestyrelsesmøde mandag den 6.2.17. Beth og Elsebet deler 
indkaldelser ud. Bestyrelsens forslag skal med ved først indkaldelse. Inger undersøger pris 
vedr. kopiering. 
 

2. Medlemssag, gener ved byggestøj. Indskærper Kbh.s kommunes støjregler. Dorte tager 
kontakt til de implicerede. 
 

3. Byggesag. Nybyggeri, Ærtebjergvej 33, fuldmagt til at ansøge, dog ikke til skur og halvtag. 
 

4. Udestående opgaver: a) asfalt. Der er penge til at få udlagt asfalt på Nøddegangens 
forlængelse nord samt hele Latyrusgangen. P.t. er arbejdet sat i bero pga. byggeri i nr. 171. 
Dorte skriver Brian P&H. Program til opmåling af vejene indkøbes(forslag). Ødelagt asfalt 
ved nr. 25. Dorte skriver brev og hører om sagen. b) manglende signal i nr. 59, Tone. Der 
er blevet målt, det er sandsynligvis Dongs fejl. Søren, david og John kører sagen. c ) 
fejning Birke Allé samt oprensning af brøndene. Er sket og betalt. d) Skiltning og lys ved 
indkørsel fra Mørkhøjvej. Der kommer nyt skilt ud til Mørkhøjvej, Kbh.s kommune står for 
det. Beth og Inger har holdt møde med teknisk skole, omkring skiltning og lys i Birkevang. 
De gamle skilte i Birkevang kommer til aktion på loppemarkedet. Vi skal have en 
arbejdsdag hvor skiltene tages ned, Beth skriver opslag på hjemmesiden og FB. e) 
indbetaling til Rosenvang, overskud fra sommerfest. Er foretaget. 
 

5. Eventuelt:  
a) Navne sag, vi kommer til at hedde Hf. Birkevang.  
Fælleshusets regnskab skal revideres og godkendes af bestyrelsen, derefter på 
hjemmesiden.  
Gruskasse laves og står udenfor nr. 130 (til snemændene) FB-debat 

 


