
Hf.   Birkevang   bestyrelsesmøde     

6.   september   2021   
  

  
  

  
  

  

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:   Generalforsamling   
Sagsfrems�lling:   

  
Endelig   indkald   skal   uddeles   senest   søndag   den   19.09.   Hvem   skriver   også   supplement   �l   beretning,    sørger   
for   dagsorden   kommer   i   trykken,   deler   ud,   ordner   medlemsliste,   stemmesedler,   træffer   endelig   a�ale   med   
Nørre   Gymnasium   Der   er   indkommet   tre   forslag.   Hanne   og   Jørgen   er   spurgt   mht   dirigenthvervet.    Vi   
mangler   referenter.   

  
Beslutning:   

  
Dorte:    laver   endelig   indkaldelse   �l   generalforsamling   +   medlemsliste   +   stemmesedler.   
Søren:   sæ�er   dagsorden   op   og   sender   �l   trykker.  
Veronika:   Deler   materiale   ud   �l   birkevængere   .     
Beth:   Træffer   a�ale   med   Nørre   G.   Kun   kaffe   og   kage,   da   det   bliver   en   kort   generalforsamling.     
John:   Orientering   om   fællesarbejdsdagen   �l   beretningen.   
Michael   og   Søren:   Indskrivning   på   indgang   
Morten:   skriver   supplement   �l   beretning   vedr.   parkering,   trafik/BRT   og   bump     
Pierre:   Vand   �l   beretningen   

  
De   nye   punkter   i   beretningen   består   af:   

  
Parkering,   trafik,   bump,   fællesarbejdsdag,   vand     

  
Vi   e�erlyser   referenter   -   Søren   

  
Ansvarlig:                                  Dato:   

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

  
Intet   nyt.   

  
Beslutning:     
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Ansvarlig:   Dato:   

Punkt   3   Titel:   Vand    
Sagsfrems�lling:   

  
Intet   nyt   

Beslutning:     
  

Ansvarlig:   Dato:   

Punkt   4   Titel:   Udestående/opsamling   fra   sidst   
Sagsfrems�lling :     

  
a) Birkevangs   byggereglement.   Dorte   indkalder   e�er   generalforsamling.   
b) Etablering   af   bump,   oktober   måned.   
c) Hæk   mod   Mørkhøjvej.     
d) Hvad   gør   vi   ved   klunsning   af   affald.   Se   skraldeholdets   svar   på   bestyrelsens   forespørgsel:   

  
Vedrørende   flytning   af   2   metalcontainere   fra   ude   �l   inde   ved   skraldeskuret.Skraldeholdet   har   stor   forståelse   
for   problema�kken   metalcontainer/udefrakommende   klunsere   og   deraf   øget   trafik   på   Birke   Alle.   
Det   er   desværre   ikke   fysisk   muligt   at   skaffe   plads   inde   i   skuret.   Vi   lider   i   forvejen   af   svær   pladsmangel   hver   
måned,   når   vi   nærmer   os   a�entning   af   storskrald.   
Der   står   containere   langs   alle   vægge,   også   vendt   med   den   korte   side   �l   og   der   kan   ikke   være   flere.   På   et   
�dspunkt   skal   vi   osse   skaffe   plads   �l   en   stor   tøjcontainer,   når   kommunen   vælger   at   leve   op   �l   krav   for   
sortering.   (lige   nu   har   vi   vores   eget   system   med   et   mindre   bur   som   Alice   tømmer,   sorterer   og   viderebringer   �l   
værdigt   trængende.)   
Desuden   er   metalcontainere   godt   besøgt   af   birkevængere   på   alle   �der   af   døgnet/ugen,   så   en   flytning   vil   
resultere   i,   at   sagerne   bliver   sat   foran   porten,   og   at   der   er   nogen   der   skal   rydde   op   e�er   det.....   
Bedste   hilsner,   Skraldeholdet:   Hans,   Maggie,   Allan   og   Beth   

  
Beslutning:   

  
a) E�er   GF   2021   
b) Påbegyndes   oktober   
c) Andelshaver   er   kontaktet   og   hæk   er   klippet   
d) Sagen   er   afslu�et   

  
Ansvarlig:                                           Dato:     
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Punkt   5   Henvendelser   fra   medlemmer   
Sagsfrems�lling:     

  
a) Lone   nr.   167   har   orienteret   bestyrelsen   om   byggesagen   på   parcellen.   
b) Me�e   105   har   ansøgt   bestyrelsen   om   dispensa�on   �l   at   sælge   sit   hus   inden   hun   har   boet   her   i   2   år.    
c) Merete   190,   overfladevand   fra   vejen   på   parcellen.   

d) Annie   42,   vil   gerne   låne   toile�et   i   fælleshuset   i   dag�merne   �l   håndværkere.   

e) Marlene   og   Claus   nr.   53.   Lys   blænder.   

Beslutning:   
  

a) Tak   for   orienteringen.   
b) Bestyrelsen   har   pga.   ganske   særlig   omstændigheder   givet   dispensa�on   �l   salg.   
c) Bestyrelsen   taler   med   Merete   om   hvad   hun   mener   der   skal/kan   gøres.   
d) Bestyrelsen   sagt   ok   under   forudsætning   af   at   der   bliver   gjort   rent   hver   dag   og   at   huset   ikke   er   lejet   

eller   lånt   ud.   Bestyrelsen   skriver   fælleshusudvalget.   
e) Dorte   har   kontaktet   nr.   53   

  
Ansvarlig:                                           Dato:     

Punkt   6     Titel:   byggesager   
Sagsfrems�lling:     

a)   Tom   nr.   137   -   sag   vedr.   garage/skur   

Beslutning:   
  

a) Dorte   har   kontaktet   Tom.   Han   sender   bygge�lladelserne   fra   kommunen.   
    
Ansvarlig:                                  Dato:     

Punkt   7   Titel:   Eventuelt   
Sagsfrems�lling:   

  
  

Beslutning:   
  
  
  


