
 Bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2022 

 Medlem  Tilstede  A�ud 
 Dorte  x 
 Lone  x 
 John  x 
 Lo�e  x 
 Morten  x 
 Veronika  x 
 Søren  x 
 Pierre  x 
 Peter  x 

 Punkt 1  Titel: Bystævneforbindelsen mellem Husum Haveby (Bystævneparken ) og Tingbjerg 
 Sagsfrems�lling: 

 1)  Dorte fremlagde et kort mundtligt referat fra informa�onsmøde 21.04. Indsigelsesfrist for høringen 
 er den 26.05 

 2)  Bystævnegruppen arbejder med indsigelse i�. det skitserede projekt. Peter fra bestyrelsen er med i 
 gruppen. 

 Beslutning: 
 1.  Informa�on �l birkevængere vil blive lagt ud på Birkevangs hjemmeside samt den lukkede 

 Facebook gruppe. Her vil der være links �l Trafikstyrelsens hjemmeside. 
 2.  Der vil tages kontakt �l de omkringboende (Rosenvang, To�ager vejlag, Husum Vold 

 menighedsbørnehave, Mosens Venner og andre brugere af området) samt Danmarks 
 Naturfredningsforening. 

 Ansvarlig:   Bestyrelsen                          Dato: Følger op på næste møde 

 Punkt 2  Generalforsamling - evaluering 
 Sagsfrems�lling: 

 1)  Hvad gik godt/skidt/skal ændres �l næste gang: 
 a)  Godt at være �lbage på Pejsegården, men det var �l �der svært for referenterne at høre 

 hvad der blev sagt (mikrofonen virkede ikke, og der var en del baggrundsstøj) 
 b)  Referenterne har e�erspurgt nogle rammer for detaljerne af GF referatet 
 c)  Bordservering af kage var ikke nødvendig 
 d)  Der var noget rod omkring stemmesedlerne - det skal præciseres mere ved næste GF 

 2)  Spørgsmål �l bestyrelsen s�llet på GF: 
 a)  Fjerne skilte på træerne og sat nye/rig�ge skilte op. 
 b)  Ka�e og deres e�erladenskaber. Opfordring �l at gøre noget. 
 c)  Vand-samlemuffer ski�es i forbindelse med asfaltering i syd. 

 3)  Regula�vet ajourføres med  vedtagelserne på gf. 

 Beslutning: 
 1.  Bemærkningerne �l de�e års GF vil blive taget �l e�erretning ifm, planlægning af GF i 2023. 
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 2.  Spørgsmål s�llet på GF: 
 a.  Morten undersøger diverse forslag �l hvordan vi kan skilte med 15km i �men 
 b.  Der er ikke videre bestyrelsen kan gøre ved de�e 
 c.  De�e punkt tages op i asfalt-gruppens arbejde 

 3.  Morten sikrer at regula�vet ajourføres, og får administratorre�gheder �l hjemmesiden 

 Ansvarlig:  Dorte/Morten                               Dato: Maj 2022 

 Punkt 3  1)  Henvendelse fra advokat vedrørende krænkelse af hegn og P. plads mod syd 
 (Ne�o) 

 2)  Henvendelse fra landinspektør vedrørende Hf. Birkevangs skel mod nord, 
 Bystævneparken 

 Sagsfrems�lling: 
 1)  Vi har fået en henvendelse fra advokat Carl H Petersen på vegne af en klient, der har konstateret at 

 nogle af vore medlemmer har etableret låge, udgang �l p. pladsen samt har brugt denne �l 
 aflæsning af materiale i forbindelse med byggeri. 
 Skellet mod syd er målt op og det er ikke i overensstemmelse med de fak�ske forhold. Birkevang 
 har med årene vokset sig lidt størrer. Da denne uoverensstemmelse har eksisteret i mange år, har vi 
 muligvis vundet brugshævd på det meste af området. 

 2)  Da der skal nybygges i Bystævneparken, Husum Haveby skal skellet sæ�es mellem vore matrikler 
 sæ�es af. 

 Beslutning: 
 1.  Ejeren mod syd har fremsat et forslag �l løsning af skelproblema�ken. Bestyrelsen har behandlet 

 det, og går i forhandling med ejeren for at opnå en løsning der er �lfredss�llende for begge parter. 
 2.  Der er forhandlinger med kommunen, og det forventes at blive ordnet uden de store problemer. 

 Ansvarlig:   Dorte                                Dato: Opfølgning på næste møde 

 Punkt 4  Fælles arbejdsdag 
 Sagsfrems�lling: 

 1.  Der er i skrivende stund på vej mod 40 deltagere. John og jeg har planlagt arbejdet. Vi deler os op i 
 teams, og der er udpeget fem holdledere - Allan, Bea, Pierre, John og Morten. Vi har også planlagt 
 indkøb, som John står for. Anne Marie har styr på tropperne i køkkenregionen. Det bliver jo et lidt 
 større arrangement, idet børnefamilierne også har arbejdsweekend på legepladsen den 8. maj. 

 Beslutning: 
 1.  Bestyrelsen ser frem �l en god dag, og der følges op på næste møde. 

 Ansvarlig:  Morten og John                                            Dato: Opfølgning på næste møde 

 Punkt 5  Årshjul 
 Sagsfrems�lling: 

 1.  Der skal udarbejdes af årshjul. Begivenheder �l årshjul, bestyrelsesmøder 3 med Emil regnskab, 
 udvalgsmøder BRT, Visionsudvalg, Fælles arbejdsdage, Fester, tradi�oner, m.m. Hvem udarbejder 
 forslag. 
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 Beslutning: 
 1.  Lone laver et udkast �l et årshjul, og tager med �l drø�else på næste bestyrelsesmøde. Der vil 

 desuden indhentes input fra de forskellige udvalg. 

 Ansvarlig: Lone 
 Dato: Næste bestyrelsesmøde 

 Punkt 6  Titel: Byggesager/byggegruppen 
 Sagsfrems�lling: 

 a)  Inger nr. 46 ansøgt om opsætning af 4m2 drivhus, 2 meter fra vej 

 Beslutning: 
 a)  Ansøgningen er godkendt. Bestyrelsen ser på den gamle skabelon, og evt. opdaterer, så mere 

 ensartede ansøgninger modtages. 

 Ansvarlig:  John/Dorte  Dato:  02/05/2022 

 Punkt 7  Titel: Udestående/opsamling fra sidst 
 Sagsfrems�lling  : 

 a)  Forsikring af fælleshus, garage, skur og teknikrum. Undersøge om vi kan få et bedre/billigere �lbud. 
 b)  Kommandovej ved varsel ved vandspild samt når skaden er udbedret. 
 c)  Der skal indkaldes �l møde i visionsudvalget for Birkevang. 

 Beslutning: 
 a)  Morten vil inden næste bestyrelsesmøde se på sagen. 
 b)  Pierre vil sikre at det fremadre�et meldes ud når en vandskade er udbedret. 
 c)  Morten foreslår at bestyrelsen gør sig nogle tanker om hvordan møder i et sådan udvalg skal 

 faciliteres. Drø�es på næste bestyrelsesmøde mhp opstart i udvalget e�er sommerferien. 

 Ansvarlig:  Dato: 

 Punkt 9  Eventuelt 
 Sagsfrems�lling: 

 1.  Vi skal have a�oldt velkomstmøde med nye købere �l 105. Overtagelse �dligst 01.07 
 2.  Sommerfest dato - 20. august 2022 
 3.  Bærmisbel bøgehækken på nordsiden af legeplads i lighed med østsiden (Dorte) 

 Bestyrelsen: 
 1.  Peter, Dorte og Beth deltager 
 2.  Lone har overdraget �dligere projektplaner og budge�er �l det nuværende festudvalg 
 3.  Dorte undersøger hvad det evt. vil koste 

 Ansvarlig:  bestyrelsen  Dato: 
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