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Medlem   Tilstede   A�ud   
Dorte   x     
Michael   x     
John   x     
Beth     x   
Morten   x     
Veronika     x   
Søren  x     
Me�e     x   
Pierre   x     

Punkt   1   Titel:   Økonomi     
  

Sagsfrems�lling:   
  

Der   skal   arrangeres   møde   mellem   Morten(regnskab/budget   som   ansvarsområde),   Emil   og   Dorte   og   lægges   
en   plan   for   Emils   deltagelse   på   kommende   bestyrelsesmøder.   Vi   bør   gennemgå   regnskab   og   budget   i   hvert   
kvartal.   Dorte   foreslår   en   grundig   førstegangs   gennemgang   på   næstkommende   bestyrelsesmøde.   

  
Beslutning:   

  
Emil,   Birkevangs   kassér,   deltager   på   næste   bestyrelsesmøde   og   fortæller   lidt   om   Birkevangs   budget   og   
regnskab.   Dorte   kontakter   Emil   

Ansvarlig:    Dorte                                Dato:   5/5     

Punkt   2   Titel:   BRT   (Bus   Rapid   Transit)     
  

Sagsfrems�lling:     
  

Poli�kerne   siger   ja   tak   �l   de   nye   BRT   busbaner   
Der   ser   ud   �l   at   være   bred   poli�sk   opbakning   �l   de   nye   hur�ge   busbaner,   BRT   (Bus   Rapid   Transit),   der   er   
kommet   med   i   regeringens   infrastrukturudspil.   For   nylig   havde   TV2/Lorry   et   indslag   om   BRT   (følg   link   
herunder),   og   poli�kerne   stod   nærmest   i   kø   med   lovprisninger.   Omlægningen   af   linje   200s   �l   BRT   (fra   
Avedøre   �l   Gladsaxe)   vil   som   �dligere   nævnt   kunne   medføre,   at   der   skal   eksproprieres   en   bræmme   af   
Birkevang   ud   mod   Mørkhøjvej   for   at   give   plads   �l   busbanerne.   Intet   er   dog   afgjort   endnu,   og   der   er   mange   
projekter   i   det   landsdækkende   infrastrukturudspil,   som   skal   prioriteres.     
TV-indslag   og   ar�kel:   

  
h�ps://www.tv2lorry.dk/lorryland/par�er-vil-bruge-milliarder-paa-superbusruter-rundt-om-koebenhavn   

  
Beslutning:     

  
BRT   er   fast   punkt   på   dagsorden   på   kommende   bestyrelsesmøder,   uanset   om   der   er   nyt   eller   ej.   

https://www.tv2lorry.dk/lorryland/partier-vil-bruge-milliarder-paa-superbusruter-rundt-om-koebenhavn
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På   hjemmesiden   opre�es   et   deba�orum/spørgsmål/svar   vedr.   BRT,   når   det   bliver   aktuelt   
Når   der   linkes   på   Facebook   �l   referatet   fra   bestyrelsesmøde   gør   vi   opmærksom   på   når   der   er   nyt   fra   BRT.   

  
Ansvarlig:    Morten/Søren   (link)   Dato:   løbende   

Punkt   3   Titel:   Vand   (Pierre)   
  

Sagsfrems�lling:   
  

Orientering   om   sidste   lækage   hændelse   22/23   april   
  

En   af   udfordringerne   var   en   nyplantet   hæk   der   blev   vandet   samme   nat.   
Ud   over   det    er   der   et   ekstra   forbrug   på   ca.   kr.   140,-   pr.   døgn.   
De�e   svarer   �l   en   udgi�   på   ca.   kr.   50.000   om   året.   

  
Beslutning:   

  
Vi   vil   i   første   omgang   prøve   selv   at   lokalisere   lækagen.   Pierre   finder   en   dato   �l   natarbejdet.   
Bestyrelsen   annoncerer   på   �   e�er   et   vandhold.   
Hvis   lækager   ikke   er   på   en   privat   parcel,   må   vi   have   fat   i   professionel   hjælp.   

  
Ansvarlig:                                           Dato:     

Punkt   4   Titel:   Udestående/opsamling   fra   sidst   
  

Sagsfrems�lling :     
  

a) Fordeling   af   faldgrus   under   gyngerne   på   legepladsen,   Dorte.   
b) Bump,   skal   de   bump   vi   har   liggende   placeres   hvor   de   gør   gavn?   
c) Årshjul,   opdateres.   Beth   
d) Udvalg.   Vi   har   mange   udvalg   i   Birkevang,   men   hvor   mange   er   ak�ve?   Beth   
e) Birkevangs   byggereglement.   
f) Arbejdsdag?   

  
Beslutning:   

  
a) Vi   bes�ller   noget   faldgrus   og   regner   med   at   folk   der   beny�er   legepladser   hjælper   med   at   fordele   

det   på   fælles   arbejdsdagen.   
b) Diverse   bump   skal   repareres   på   fælles   arbejdsdagen.   
c) Beth   og   Søren   udarbejder   et   nyt   årshjul.   
d) Beth   tjekker   op   på   hvilke   udvalg   der   er   ak�ve   �l   næste   møde.   
e) Vi   har   ha�   nogle   indledende   diskussioner   om   byggereglementet   og   forventer   at   det   bliver   en   lang   

og   spændende   proces.   
f) Søndag   den   13.   juni   kl.   10,   indkaldes   der   �l   fælles   arbejdsdag.   Bestyrelsen   udarbejder   program   og   

arbejdsopgaver.   Har   du   gode   ideer   �l   arbejdsopgaver,   bedes   du   kontakte   bestyrelsen.     
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Ansvarlig:                                           Dato:     

Punkt   5   Nyt   fra   parkering   og   trafikudvalg   
  

Sagsfrems�lling   
  

Parkering-   og   trafikudvalget   har   a�oldt   møde   27.04.     
  

Beslutning:   
  

a) Vedr.   parkering.   Der   er   indhentet   �lbud   på   ”professionelle”   mere   permanente   professionelle   
striber   (billigste   6.000,   dyreste   10.000   kroner).   Morten   kontakter   firma   for   udførelse   og   �dsplan.   P   
pladsen   skal   ryddes   og   fejes.     

  

OBS.   Læs   hele   referatet   e�er   bestyrelsesreferatet.   
  

Ansvarlig:    Morten                                         Dato:     

Punkt   6     Titel:   Vedligehold   
  

Sagsfrems�lling:     

Renholdelse   og   vedligeholdelse   af   Birkeallé   samt   område   rundt   P   pladsen/legepladsen   og   vores   grænse   �l   
Mørkhøjvej.   Vi   skal   have   ny   havemand.   

Beslutning:   
    
Bea   i   nr.   25   er   ansat   som   haveperson   ind�l   videre.    
    
Ansvarlig:                                  Dato:     

Punkt   7   Byggesager   
  

Sagsfrems�lling:   
  

Trine   i   nr.   172   har   forhørt   sig   om   regler   i�.   opsætning   af   pergula,   højde   og   afstand   �l   skel.   
    
Beslutning:   

  
Dorte   har   svaret   på   henvendelsen   og   bedt   hende   om   at   sende   tegning   �l   byggeudvalget.   

  
  

Ansvarlig:                                        Dato:     
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Punkt   8   Titel:   Henvendelse   To�ager   Vejlav    vedr.   privat   parkering   
  

Sagsfrems�lling:     
  

To�ager   vejlaug   har   henvendt   sig   vedr.   en   fælles   ansøgning   om   privat   p-ordning.   Det   er   en   P.   ordning   der   skal   
sikrer   at   det   alene   er   birkevængere   og   folk   med   ærinde   i   Birkevang   der   bruger   vores   afmærkede   P   pladser.   
Ordningen   skal   skiltes   og   kontroleres.     

  
Beslutning:   
Bestyrelsen   har   orienteret   sig   i   ordningen   og   mener   ikke   at   problemet   med   ”fremmed”   parkering   i   Birkevang   
er   i   et   sådan   omfang   at   vi   behøver   skiltning   og   parkeringsvagter.     
Hvis   der   skal   ansøges   om   privat   P   ordning   kræver   det   en   vedtagelse   på   en   generalforsamling.   
Bestyrelsen   vil   ikke   s�lle   forslag   herom.   

  
Ansvarlig:      Bestyrelsen                              Dato:    

Punkt   9   Eventuelt/velkommen   
  

Sagsfrems�lling:   
  

a) Vi   byder   velkommen   �l   nye   og   knap   så   nye   medlemmer   �rsdag   den   4.   maj:   
Dina   nr.   86,   Nina   og   Rasmus   nr.   32   og   Kirsten   nr.   147   

b) Kæmpe   tak   �l   nip-nap   holdet   der   fik   samlet   affald   i   og   omkring   Hf.   Birkevang.   
c) Loppemarked   er   fly�et   �l   den   20.   juni   pga.   corona   restrik�oner.   

d) Parknet   a�older   generalforsamling   i   maj.   John   deltager.   

  
Ansvarlig:                                  Dato:     
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Referat   Parkering-   og   Trafikudvalget   27.   april   2121   
  
  

1)   Parkering   i   Hf.   Birkevang   
Det   er   �lladt   at   standse   bilen   på   Birkeallé   for   at   hente   og   bringe,   læsse   af   og   på,   men   hold   gerne   på   vejen   så   
vores   rabat   ikke   bliver   ødelagt.       
Parkeringen   på   Birkeallé   vil   vi   gerne   �l   livs.   Det   er   vig�gt   at   der   er   fri   passage   for   store   (udryknings)   køretøjer   
bl.a.   vores   grønt-og   flaskecontainer.   Vi   sæ�er   derudover   pris   på   at   bevare   raba�en   som   et   grønt   bælte.   
Parkeres   der   alligevel   på   alleen   bør   bestyrelsen   tage   direkte   kontakt   �l   de   personer   der   ikke   overholder   
reglen.     

  
Vi   gør   noget,   forslag:   
a)   Maler   parkeringsbåse   på   p-pladsen   op.   Morten   undersøger   hvad   mere   permanente   striber   koster   og   evt.   
metalsøm   �l   afmærkning.   Hvis   det   er   for   bekosteligt,   maler   vi   gult   igen.    
b)   Opfordrer   Birkevængerne   med   bil   �l   at   etablerer/genetablere   p-plads   på   egen   parcel,   herunder   rydde   
eventuel   eksisterende   p-plads,   så   bilen   kan   komme   "hjem".   Hens�ller   �l   at   begrænse   parkeringen   på   
Ærtebjergvej   mest   muligt.   
c)   Skilt   ved   indkørslen   �l   p-pladsen,   der   præciserer,   hvordan   vi   ser   formålet   med   p-pladsen:   At   den   er   �l   
beboeres   private   biler,   gæster,   hjemmehjælpere   og   håndværkere.   Er   der   ikke   plads,   henvises   �l   Mørkhøjvej.   
Det   er   ikke   �lladt   at   parkere   på   Birkeallé   og   øvrige   veje   i   Birkevang   af   hensyn   �l   brandsikkerheden.     
d)   Har   du   en   p-plads   du   ikke   bruger,   kan   du   evt.   låne/leje   den   ud   �l   en   anden   birkevænger.   Din   parcel   
fremstår   dermed   mere   beboet,   hvilket   kan   have   en   kriminalpræven�v   effekt.   
e)   “Kampagne”   for   hensigtsmæssig   parkering/brug   af   p-plads   på   hjemmesiden,   Facebook,   i   postkassen   og   i   
form   af   handouts   �l   hjemmehjælpere,   håndværkere   med   flere.  

  
Spørgsmål   vi   skal   undersøge/deba�ere   
a)   Er   der   folk   udefra   der   beny�er   vores   p-plads   og   i   givet   fald   hvem?    
b)   Hvordan   sikrer   vi   ledig   plads   �l   f.eks   hjemmesygeplejerske   der   kommer   i   a�en/na�e�merne   
d)   Firmabiler,   skal   de   holde   på   Birkevangs   p-plads   og   skal   der   være   forskel   på   om   du   er   selvstændig   og   bor   i   
Birkevang,   eller   ansat   i   et   firma   uden   for   matriklen.    

  
2)   Trafik   
Der   bliver   kørt   for   stærkt   i   Birkevang,   især   Birke   allé   og   "Nøddegangen"   er   udsat.    

  
Vi   gør   noget,forslag:    
a)   Vi   monterer   de   resterende   bump(   arbejdsdag)   
b)   Vi   skriver   opråb   �l   med   �tlen   :   Er   du   klar   over   hvor   langsomt   15   km   i   �men   er?   og   supplerer   med   en   film   
(Morten)   med   rundtur   i   Birkevang.    
c)   Etablerer   flo�e   plantekasser   på   Birkeallé   (havemanden   kan   passe,   eller   de   kan   udloddes   �l   birkevængere   
�l   "dyrkning")   
d)   Henvendelse   �l   rådet   for   større   færdselssikkerhed   for   skilte   �l   midler�dig   kampagne.   
d)   Personlig   henvendelse   ved   overtrædelser.   

  
Spørgsmål   vi   skal   undersøge/   deba�ere    
a)   biler   udefra,   diverse   leveringer.   Hvor   mange   drejer   det   sig   mon   om?   Hvordan,   udover   skiltning   gøres   
dig.firmaer   opm.   på   at   deres   chaffører   kører   for   stærkt.    

  
3)   BRT     

5   



Hf.   Birkevang   bestyrelsesmøde     

3.   maj    2021   

  
  

Vi   arbejder   på   at   skaffe   os   viden   om   hvor   lang   Kbh.   Kom   og   Movia   er   i   processen   og   vurderer   at   vi   løbende   
skal   informere   andelshaverne.   Morten   har   henvendt   sig   �l   Kbh.   Kom.   
Lige   her   og   nu   har   hverken   kommune   eller   region   afsat   midler   �l   projektet   der   vurderes   at   koste   i   omegnen   af   
en   milliard.   
Københavns   kommune   har   ikke   taget   s�lling   og   der   er   ikke   a�alt   videre   proces   (for   5   måneder   siden)   
Vi   foreslår   følgende   procedure   for   kommunika�on   med   Birkevængere:   

  
BRT   er   fast   punkt   på   dagsorden   på   kommende   bestyrelsesmøder,   uanset   om   der   er   nyt   eller   ej.   
På   hjemmesiden   opre�es   et   deba�orum/spørgsmål/svar   vedr   BRT   
Når   der   linkes   på   �   �l   referatet   fra   bestyrelsesmøde   skriver   vi   ...og   nyt   fra   BRT,   når   det   er   aktuelt.   

  
4)   Henvendelse   fra   To�ager   Vejlag   vedr.   ansøgning   om   Privat   P   ordning.   

  
Gra�s   at   søge,   men   ellers   skal   andre   udgi�er   betales   af   Birkevang   (   rådgiver,   administra�on)   
Før   ansøgning   skal   det   dokumenteres   at   der   foreligger   en   afstemning   med   �lsagn   på   generalforsamling.   
Hvem   skal   kontrollere   ordningen?og   skal   vi   uddele   bøder?   Nej   mener   udvalget.   
Har   vi   et   problem   med   "   fremmed   parkering"   og   hvis,   bliver   det   løst   ved   denne   ordning?   

  
  
  

Ref.   Dorte   
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