
Referat bestyrelsesmøde Birkevang 11.august 2014

1. Referat fra sidst – godkendt

2. ang møde med RK DK – Pia, nr. 36, deltog og udtrykte utilfredshed over, at Ole 
Fischer ikke er inviteret til mødet med Realkredit Danmark. Den præcise 
formulering af ændringsforslaget fra generalforsamlingen er ikke med i referatet 
(ærgerligt). 
Vi inviterer Fischer. Michael husstandsomdeler info om mødet.
Efter mødet husstandsomdeler Hanne info om resultatet, i samme skrivelse 
fortæller vi, at fremover vil information fra bestyrelsen være at finde på 
hjemmesiden og opfordrer alle til at blive tilmeldt nyhedsmailen.

3. Asfaltarbejdet er i det store hele udført tilfredsstillende, enkelte ting, vi tager op 
med firmaet (en stophane ligger dybt, spildt mange pletter, nogle steder går det i 
slinger.
Der skal genetableres bump, men nu sættes mere omhyggeligt.
Plan for fremtidigt asfaltarbejde sættes på listen over udestående opgaver.

4. Sommerfest, maleaktivitet – opfordring til at bruge kridt.

5. Rod omkring bygningsnumre – punktet tages næste gang, så Nikolaj kan være 
med. Dorte har på onsdag møde med Jonas fra Estate, der angiveligt skulle vide 
noget.

6. Revidering af velkomstpjecen – Michael forbereder til næste gang.

7. Digital arkivering – Beth efterlyser via hjemmesiden om der er én i foreningen, der 
kan vejlede ift hvilken løsning, vi bør have, samt starte det op og introducere os til 
det.

8. Fælleshus – John rykker Svend for nyt møde i gruppen.

9. Udestående opgaver
A – Der er sat sedler på en række ulovligt placerede biler, fortsætter indsatsen efter 
sommerfesten.
B – bøgehækken mod Violgangens skal genplantes til efteråret, den har manglet 
vand
C – der skal etableres grænse / beplantning mellem legeplads og P-plads, gerne ifm 
at der blive optegnet P-båse

10.Indkommen post
A – Dong’s arbejde er nu blevet tinglyst, dokumentet er sendt til Fischer til 
arkivering.
B – Kemp & Lauritzens 5 års garantisum ifm fibernet-arbejdet ønsker de nu frigivet, 
Dorte har spurgt Fischer til råds.



C – der vil blive etableret nye lysmaster / ny gadebelysning i Birkevang i foråret 
2015.

11.Eventuelt
A – vi beslutter at holde arbejdsdag lørdag 4.oktober kl. 10.00, med frokost. 
Tilmelding enten i skraldeskuret om søndagen eller på mail: 
bestyrelsen@birkevang.dk
Hanne informerer ifm seddel efter mødet med Realkredit.
B – meget tyder på en række hærværk i foreningen: biler på P-pladsen ridses, 
hækafsnit går ud (sprøjtet ?), birketræ vandaliseret. Vi (Dorte) informerer på 
hjemmesiden

Referat, Hanne, 11.august 2014


