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Medlem  Tilstede  A�ud  
Dorte  x   
Michael  x   
John  x   
Beth  x   
Steffen  x   
Veronika  x   
Søren  x   

 

Punkt   1  Titel:    Byggesager  
Sagsfrems�lling:   Sager   fra   sidste   møde,   nr.   17   Finn   og   Merete   �lladelse   �l   opførelse   af   skur.   Nr.   38,   Mary   og  
Mar�n   �lladelse   �l   renovering   af   eksisterende   indgangspar�.   Nr.   94   Pernille   og   Frank,   �lladelse   �l   at  
etablere   udvendig   trappe   �l   balkon.  
 
Aktuelle   sager   Me�e   nr.105   fuldmagt   �l   nedrivning.   
Har   indleveret   tegninger   �l   det   nye   hus,   bestyrelsen   gennemgår   tegningerne   og   udsteder   fuldmagt,   sidst   på  
ugen,   såfremt   alt   er   i   orden.   
 
Tonni   nr.   39,   revideret   tegning   så   taget   valmes   både   mod   syd   og   nord.    OBS    Tonni   har   fået   afslag   fra   TMF,  
byggeri    på   at   etablere   P-plads    foran    huset   mod   vej,   da   der   skal   hegnes   grønt   mod   vejen.   Skal   etablere  
P.plads    langs    huset.    Vær   opmærksom    ved   frem�dig   planer   om   p.   plads   på   parcellen.   Dvs   at   lokalplanens  
bestemmelser   om   “åbent   og   grønt”   tolkes   således   at   parkeringsplads   skal   anlægges   så   “den   fylder   mindst  
muligt”   mod   vej   så   der   er   plads   �l   hæk/grønt.   Flisebelægning   skal   begrænses   mest   muligt.   Hvis   du/I   har  
planer   om   at   ændre   P.   plads   så   henvend   dig   først   �l   bestyrelsen.  

 
Peter   og   Ninna   140   �lladelse   �l   at   opsæ�e   støjhegn   bag   hæk,   mod   Mørkhøjvej.   De�e   er   givet   med  
baggrund   i   lokalplanens   inten�oner   om   at   dæmpe   støjgener   fra   Mørkhøjvej.   
 
Lone   167   har   modtaget   miljøgodkendelse   �l   at   opsamle   overfladevand   i   faskine.  
 
Ansøgning:   Gunilla   nr.   156   har   ansøgt   om   midler�digt   hegn   mod   Birke   Allé   �l   bøgehæk   kan   etableres.  
Bestyrelsen   henviser   �l   reglerne   i   lokalplanen,   hvor   der   står   der   skal   hegnes   grønt.   mod   alle   veje   i   Hf.  
Birkevang.   Bestyrelsen   kan   ikke   dispensere   fra   lokalplanen.   Bestyrelsen   har   forskellige   løsningsforslag   og  
kontakter   Gunilla   angående   de�e.   

 
Ansvarlig:      Dorte/Steffen/Michael/John                               Dato  
 

 

Punkt   2  Titel:   Indkaldelse   GF  
Sagsfrems�lling:  
1)    Vi   skal   have   en   køreplan   klar   for   GF.   Indkaldelse,   uddeling,   �d   og   sted.  
  Forsamlingsforbudet   er   ændret   således   at   der   kan   a�oldes   GF.   Særlige   retningslinier   skal   overholdes.  
Hvilke   kan   jeg   ikke   finde   i   skrivende   stund.  
 
Beslutning:  
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1) Vi   satser   på   udendørs    generalforsamling   først   i   september,   Dorte   laver   udkast   �l   køreplan.   Straks   vi  

kender   datoen,   sæ�es   det   på   hjemmesiden   og   FB.   Der   bliver   indkaldt   �l   GF   med   6   ugers   varsel.   
 
Ansvarlig:      bestyrelsen/Dorte                           Dato  
 

 

Punkt   3  Titel:   Legepladsen,   lovplig�gt   e�ersyn  
1) Vores   legeplads   er   offentlig   �lgængelig   og   det   er   forbundet   med   lovplig�ge   e�ersyn,   samt  

forsikring.   Vi   har   �dligere   arbejdet   med   de�e   sammen   med   legepladsudvalget.   
 
Beslutning:  

1) Dorte   har   talt   med   Peter   140   der   gerne   vil   bistå   med   gennemgang   af   legepladsen.   Emil,   109    fra  
legepladsudvalget   a�aler   med   Peter.   De   to   sørger   for   at   legepladsen   godkendes   af   autoriseret  
legepladsgodkender.  

 
Ansvarlig:                               Dato  
 

 

Punkt   4  Klage   �l   TMF/Statsforvaltningen/Status  
1) Sagsfrems�lling :    Dorte   har   klaget   �l   Statsforvaltningen   over   sagsbehandlingen   i   TMF   (teknik   og  

miljøforvaltningen)   og   elendig   forvaltningsskik.   Tmf   københavns   kommune   har   fået   yderligere   4/5  
uger   �l   at   forholde   sig   �l   klagen.  

Beslutning:  
1) Vi   venter   stadig.   

 
Ansvarlig:    Dorte                                  Dato:   
 

 

Punkt   5   Titel:Vand.    Stophaner   og   datalogger/udestående  
a)   Vi   arbejder   på   at   få   datalogger   på   vores   hovedhane,   så   vi   bliver   adviseret,   hvis   vandforbruget   s�ger   ud  
over   det   almindelige.  

b)   Mange   af   vore   stophaner   er   gamle   og   udtjente   og   nogle   står   �l   umiddelbar   repara�on,   så   vi   kan   sikre   at  
der   kan   lukkes   for   vandet   �l   den   enkelte   parcel.   Vi   skal   beslu�e   hvordan   vi   forholder   os   �l   problemet;   er  
stophanen   den   enkelte   birkevængers   ansvar   eller   andelsselskabets?   Vi   har   endnu   ikke   modtaget   regning   for  
repara�on   af   stophaner.   Vi   rykker   for   regning   så   vi   kan   få   et   overblik   over   de   økonomiske   konsekvenser   ved  
Birkevangs   overtagelse   af   stophaner   og   rep.   af   disse.  

Beslutning:  
a) Steffen   rykker   for   svar.   
b) Rykker   for   regning.  

 
Ansvarlig:     Steffen              Dato:   
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Punkt   6  Personsager  
 

 

Punkt   7  Henvendelser   fra   medlemmerne  
a) Helle   108   vil   gerne   have   høns.  
b) Bente   nr.   45   har   påpeget   problemet   med   at   for   hur�gtkørende   erhvervsbiler   i   Birkevang,   hvilket   går  

ud   over   sikkerheden   på   vejene.   Foreslår   skiltning   med   legende   børn.   Derudover   en   opfordring   �l   at  
a�ente   pakker,   når   det   er   muligt.   Foreslår   at   biler   der   ikke   er   i   brug,   �ernes   fra   P.   pladsen.  

c) Kim   126,   klage   over   skraldebilernes   al   for   høje   fart   gennem   Birkevang.   Måske   højere   bump?  
Beslutning:  

a) Helle   er   henvist   �l   regler   for   hønsehold   i   kbh.   Kommune   samt   at   tale   om   placering   af   hønsehus  
med   naboerne.  

b) Vi   opfordre   Bente   �l   at   skrive   et   indlæg   på   hjemmesiden,   angående   a�entning   af   pakker.  
Bestyrelsen   undersøger   mulighed   for   yderligere   skiltning.   Angående   parkeringspladsen   er   det  
bestyrelsens   opfa�else   at   der   o�e   er   plads,   men   selvfølgelig   sender   vi   opfordringen   videre.   

c) der   må   ikke   sæ�es   højere   bump.   Der   kan   eventuelt   sæ�es   flere   bump.   Bestyrelsen   opfordre   �l,   at  
tage   kontakt   �l   de   pågældende   firmaer   eller   stoppe   de   pågældende   biler   og   hens�lle   �l   at   de   kører  
e�er   forholdene.  

 
Ansvarlig:     Beth                                     Dato:   

 
 

Punkt   8  Titel:    Diverse  
a) Gruskassen   er   tom.   Har   alle   betalt?  
b) Ny   arbejdsdag   i   septemper,   opgaver?  
c) Kommende   bestyrelsesmøder,   datoer.  
d) Park   Net,   generalforsamling.   

 
a) Langt   de   fleste   har   betalt   for   grus   og   regnskabet   ser   ok   ud   når   de   sidste   får   betalt.   Dorte   tager  

kontakt   �l   de   der   mangler   at   betale.   Hvis   du/I   skylder,   så   se   at   få   betalt.  
b) Den   udsæ�es   på   grund   af   GF.   Der   er   en   gruppe   der   sæ�er   bump   op,   �l   e�eråret   og   der   kommer   lys  

ved   Mørkhøjvej   �l   august.  
c) 17.08.20+(31.08.20)+07.09.20  
d) Steffen   tager   med   �l   GF   hos   Park   Net.   

 
Ansvarlig:                                           Dato:   
 

 

Punkt   7  Titel:   Velkommen   �l  
Velkommen   �l   Me�e   Brun   der   pr.   15.05   har   købt   Jørgen   Olsons   parcel   nr.105.   Me�e   skal   bygge   nyt   hus   på  
parcellen.  
Velkommen   �l   Rie   og   Anders   der   pr.   01.06   har   købt   nr.   119   af   Me�e.  
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Ansvarlig:                                           Dato:   

 

Punkt   8  Eventuelt.  
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