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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: Distribu�on af bestyrelsesmail og arbejdsgange 
 Sagsfrems�lling - Morten B.: 

 Den nuværende ordning, hvor det er uklart hvem der svarer på mails �l bestyrelsen, kan bringe forvirring i 
 sagsbehandlingen, f.eks. når der svares flere gange på samme forespørgsel. 

 Beslutning: 

 Alle bestyrelsesmedlemmer modtager som hid�l mails sendt �l bestyrelsen. Dorte svarer og sørger for at 
 involvere relevante bestyrelsesmedlemmer. 

 Ansvarlig:    Bestyrelsen/Dorte                            Dato: 

 Punkt 2  Titel: BRT (Bus Rapid Transit) 
 Sagsfrems�lling: 

 BRT, Bus Rapid Transit projektet, som skal give kortere transpor�d mellem Avedøre Holme og Gladsaxe 
 Trafikplads via Mørkhøjvej, er i en fase, hvor kommunerne langs linjen skal finde penge �l projektet. 

 BRT er med i den infrastruktura�ale, som et bredt flertal i Folke�nget præsenterede mandag den 28. juni. 

 Som led i projektskitsen er det planen at ekspropriere en bræmme af Birkevang ud mod Mørkhøjvej. For 
 der skal være plads �l så bred en vej, at bussen – 200S – kan få sin helt egen bane. 

 Der er ikke sat dato eller årstal på starten af projektet. Derimod skal der først laves nogle undersøgelser, 
 som kan føre frem �l et endeligt beslutningsgrundlag. De undersøgelser kræver lokal medfinansiering. 

 Kommunerne skal også have pungen op af lommen, hvis projektet realiseres. For Folke�nget vil kun betale 
 en del af udgi�erne. 

 Det fremgår af infrastrukturforliget, at statskassen vil finansiere op �l en ramme på 525 mio. kr. Så 
 kommunerne langs 200 S linjen skal �lsammen spy�e cirka det samme i projektet.  Altså en god halv 
 milliard kroner. 
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 Beslutning: 

 Bestyrelsen følger fortsat udviklingen tæt og vil løbende informere om det på hjemmeside og Facebook. Vi 
 vil udny�e den kommende kommunalvalgkamp �l at s�lle nogle kri�ske spørgsmål �l de lokale kandidater 
 om BRT. Der er mange trafikprojekter i Husum. Hvor er den overordnede plan? Morten skriver et oplæg �l 
 godkendelse i bestyrelsen. 

 Ansvarlig: Morten  Dato: 

 Punkt 3  Titel: Hønsehold i Hf. Birkevang 
 Sagsfrems�lling: 

 Med baggrund i en problems�lling bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på vedrørende hønsehold i 
 Birkevang, har bestyrelsen undersøgt eksisterende regler i Københavns Kommune med henblik på at løse 
 eksisterende og evt. kommende uoverensstemmelser. 

 Københavns Kommune har et regula�v for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold. Det er et regula�v, der skal 
 sikre, at både ejer af hønseholdet og naboen bliver �lgodeset. Ansvaret og forpligtelsen ligger dog al�d hos 
 den, der har hønsene. I pjecen på hjemmesiden (link på f.b) finder du en række gode råd i forbindelse med 
 hønsehold. 
 Kontakt al�d din nabo(er) og hør, hvad de siger �l dit projekt 

 Som ejer af et hønsehold, er det dit ansvar, at andre ikke bliver generet. Sørg derfor at have hønsehuset og 
 hønsegården i passende afstand fra din nabos bolig. 

 Læs mere på Københavns kommunes hjemmeside - se her 

 I regula�vet, § 4.  hedder det  :  Bure, huse, indhegnede gårde o.lign., der tjener �l midler�digt eller 
 permanent ophold for husdyr, skal opføres mindst 2,5 m. fra naboskel. 

 Stk. 2.  Teknik- og Miljøforvaltningen kan meddele påbud om, at afstanden �l naboskel i særlige �lfælde skal 
 være større end 2.5 m. 

 Beslutning: 

 Bestyrelsen har beslu�et generelt at håndhæve bestemmelserne i regula�vet. Dvs at du/I skal overholde 
 bestemmelserne med mindre der er indgået anden a�ale med nabo(er) 

 Ansvarlig:    Dorte/Morten                        Dato: august 

https://www.birkevang.dk/wp-content/uploads/2021/08/har-du-eller-din-nabo-hnspdf-_1501.pdf
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 Punkt 4  Titel: opsamling fra sidst samt udestående opgaver 
 Sagsfrems�lling & beslutning  : 

 a)  Arbejdsdagen i juni forløb meget fint med godt fremmøde. Vi fik stort set  bund i 
 arbejdsopgaverne. Tak �l alle, også frokostholdet der sørgede for lækker forplejning. 

 b)  Fordeling af faldgrus under gyngerne på legepladsen blev klaret samme dag som leveret. Tak Niels 
 og hjælpere. 

 c)  Bump, placering. Er i gang (se punkt trafik- og Parkering) 
 d)  Alle Birkevangs udvalg er ajourført. 
 e)  Retningslinierne for deltagelse i fælleshusets ak�viteter for ikke birkevængere, står nu på 

 hjemmesiden. 
 f)  E�er generalforsamlingen indkalder Dorte �l et møde vedr. Birkevangs byggereglement. 
 g)  Morten overtager ansvaret for hjertestarter. 

 Ansvarlig:  Dato: 

 Punkt 5  Nyt fra parkering og trafikudvalg 
 Sagsfrems�lling: 

 Nye P-båse og ny skiltning fungerer. Det er meget få, der ikke overholder reglerne. Dog er der stadig nogle, 
 som af og �l parkerer på Birkeallé. 
   
 To vejbump er monteret på Birkeallé. Status på has�ghed er, at bumpene har stor virkning. Man hører ikke 
 længere vilde accelera�oner, og folk kører generelt pænt. Vi er i dialog med et par pakkedistributører om at 
 respektere vores regler. 

 Der resterer montering af o�e bump på de andre veje. 

 Beslutning: 

 Vi monterer de sidste bump ul�mo september/oktober. 

 Ansvarlig:  Morten  Dato:  september/oktober 

 Punkt 6  Titel: henvendelse fra medlemmer 
 Sagsfrems�lling: 

 a)  Arbejdsgruppen vedr. Bystævneparken med forslag �l høringssvar. 
 b)  Henvendelse fra Jakob (Estate) om status på Ærtebjergvej. 
 c)  Henvendelse fra Finn Hansson To�ager Vejlag vedr. Privat parkering 
 d)  Fra Eva Laksø, bestyrelsen i Rosenvang vedr. trafik på Mørkhøjvej:(forkortet, redigeret) 
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 I bemærker sikkert også den voldsomt høje fart, der �t bliver kørt med på Mørkhøjvej. Vi forsøger 
 fra Rosenvangs side at gøre opmærksom på de�e, ved at indsende �ps �l Poli�et. Vi forsøger også 
 at få kontakt �l Rådet for Sikker Trafik o Københavns Kommune omkring problemet. 

 Henvendelser �l Poli�  sendes via denne side:  h�ps://poli�.dk/anmeld/�p-poli�et  . Vi håber, at I vil 
 være med �l at henvende jer �l i første omgang Poli�et, så vi forhåbentligt kan få gjort vores 
 lokalområde både mere sikkert og få reduceret vejstøjen. 

 e)  Henvendelse 141  vedrørende bump tæ�est på Mørkhøjvej:(forkortet) 

 Det er desværre en meget støjende foranstaltning. Allerede fra kl ca. 06 morgen og det meste af 
 dagen. Det er specielt biler med �ng på ladet og især trailere der larmer virkelig meget når de kører 
 over.  Vi har begge fuld forståelse for at der ikke må races  gennem foreningens veje, men det er 
 virkelig meget generende med den løsning der er valgt og det vil være enormt rart om mindre 
 belastende alterna�ver kan overvejes/findes. 

 Beslutning: 

 a)  Arbejdsgruppen har skrevet et fint høringssvar som bestyrelsen har �lslu�et sig. Svaret er sendt 15. 
 juni og kan læses på hjemmesiden. Stor tak �l arbejdsgruppen. 

 b)  Status på Ærtebjergvej er uændret. Se også høringssvar. 
 c)  Bestyrelsen har intet imod at To�ager Vejlag søger om privat parkering når alle med adgang �l 

 Ærtebjergvej er liges�llet, dvs. at de birkevængere der bor mod Ærtebjergvej, får deres 
 nummerplade registreret samt en  procedure for gæsteparkering, når denne er på plads. 

 d)  Bestyrelsen bifalder forsøget på at dæmme op for den alt for høje fart der køres med på 
 Mørkhøjvej og giver hermed  opfordringen �l at reagerer videre �l alle birkevængere. 

 e)  Det er beklageligt at der opleves meget støj fra de nye bump. Som skrevet i punkt 5 har bumpene 
 har stor virkning i�. has�gheden på Birkeallé, men ikke alle bilister respekterer bump og 
 fartbegrænsning på 15 km. Derfor er vi i dialog med pakkedistributører om at sænke has�gheden i 
 Birkevang. Til alles orientering går Postnord rundt med pakkerne på sækkevogn, så hvis du har 
 mulighed, kan du vælge dem �l at bringe ud. Også Birkevængere med trailere opfordres �l at liste 
 over bumpene og spænde løsdele fast eller lyddæmpe med underlag.  Bestyrelsen håber disse små 
 �ltag vil hjælpe på problemet men modtager også meget gerne gode råd �l hvad vi ellers kan gøre. 
 Bestyrelsen ønsker ikke at �erne bumpene. 

 Ansvarlig:  Dato: 

 Punkt 7  Byggesager 
 Sagsfrems�lling: 

 a)  Henvendelse Annie nr .42. Isolering og isæ�else af velux-tagvinduer. Nyt tag 
 b)  Nybyggeri parcel nr 80, Karen og Claus. Bestyrelsen har modtaget skitse over byggeriet. 

 Beslutning: 

 a)  Bestyrelsen har givet �lladelse �l nyt tag samt vinduer 

https://politi.dk/anmeld/tip-politiet
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 b)  Bestyrelsen har intet at indvende i� Hf. Birkevangs byggereglement og kan derfor godkende skitsen 
 Vi udsteder fuldmagt �l nyt byggeprojekt i nr. 80 så snart endelig projekt foreligger. 

 Ansvarlig:  Dorte  Dato:  uge 33 

 Punkt 8  Titel: Generalforsamling 

 a)  Dorte: 1. indkald skal ud senest søndag den 22 august. Da vi har a�oldt 1. del af GF med beretning, 
 regnskab, budget og valg,  foreslår jeg at vi nu a�older 2. del af GF (og  ikke  en ekstraordinær) med 
 indkomne forslag, beretningsresumé så den kan kommenteres og alt det øvrige. 2. del af GF indkaldes 
 med samme varsel som 1. del,  altså 6 uger. 
 Bestyrelsen er kommet �l at placere Generalforsamling samme dag som høstmarked plejer at finde 
 sted. Det er heldigvis ordnet ved at markedsgruppen har rykket høstmarked �l 10. oktober. Tak for 
 det. 

 Beslutning: 

 a)  Dorte skriver 1. indkald og uddeler. 

 Ansvarlig:  Dorte  Dato:  uge 33 

 Punkt 9  Eventuelt/velkommen 

 a)  Da der forekommer klunsning af metalaffald på vores miljøsta�on med e�erfølgende svineri på 
 pladsen, foreslår bestyrelsen at metalcontainere fremover vil være låst inde i skraldeskuret og vi vil 
 derfor kun kunne aflevere metal om søndagen i skraldecafé. Vi spørger skraldegruppen om der er 
 plads. 

 b)  Stor tak for loppemarkedsarrangement �l markedsgruppen. Det var en super hyggelig dag med 
 underholdning af Cirkus Panik. Tak igen. 

 Beslutning: 

 Ansvarlig:  Dato: 


