
 Bestyrelsesmøde onsdag den 7. september 2022 

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

 Punkt 1  Titel: Budget og Regnskab/Emil 
 Sagsfrems�lling: 

 Emil gennemgår regnskab som det ser ud pt. 
 Emil sender regnskab �l bestyrelsen. 

 Beslutning: 

 Ansvarlig:  Dato: 

 Punkt 2  Evaluering af arbejdsdagen søndag den 28. august 
 Sagsfrems�lling: 

 a)  Arbejdsdagen generelt 
 b)  Hvad gik godt/mindre godt 
 c)  Udestående opgaver: portaler, oprydning P. plads mere?, hvordan får vi det bragt i orden? 

 Beslutning: 

 a)  Overordnet - rig�g godt og fin stemning. Tak �l alle der deltog. 
 b)  Vi arbejder på at få �lmeldinger fra flere husstande. Der mangler deltagere, �l at udføre alle 

 arbejdsopgaverne. 
 c)  Der mangler at blive malet portaler - i første omgang de 2 portaler ud mod Ærtebjergvej. 

 Dorte tager ini�a�v �l at lave malerhold eller finder en alterna�v løsning. 

 Ansvarlig:    Morten/ Dorte                     Dato: 

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

 2)  Vedr. skel mod nord. 
 Sagsfrems�lling: 
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 1.  Bestyrelsen har valgt ikke at re�e henvendelse, da “bolden” p.t. ligger på ejerforeningens bord. Vi 
 skal, når det bliver aktuelt, drø�e hvilke løsningsforslag vi selv kan bidrage med. Vi venter på 
 �lbagemelding fra ejerforeningen mod syd. 

 2.  Der er ikke nogen �lbagemelding endnu fra kommunen. 

 Beslutning:  Intet nyt 

 Ansvarlig:   Dorte 

 Punkt 4  Visionsudvalg/status 
 Sagsfrems�lling: 

 Beslutning:  Vi afventer første visionsmøde den 15. september. 

 Ansvarlig:  Lone, Morten og bestyrelsen                                           Dato: 

 Punkt 5  Nyt fra BRT 
 Sagsfrems�lling: Vejdirektoratet indleder ny undersøgelse om, hvorvidt projektet skal gennemføres. 

 Status/Peter 

 Beslutning: 

 Ansvarlig: Peter  Dato: 

 Punkt 6  Titel: Parknet, mailhos�ng 
 Sagsfrems�lling: 

 a)  Møde med Parknet/Status 
 b)  Birkevængere, der har brug for hjælp �l opre�e ny mail. Evt også ikke-digitaliserede birkevængere. 

 Beslutning: 

 a)  Alle berørte med en birkevang.dk mail er blevet informeret om, at denne mulighed ophører ved udgangen af 
 2022. 

 b)  Der er stadig �lbud om at få hjælp �l at opre�e ny mail. Kontakt bestyrelsen på bestyrelsen@birkevang.dk 
 Lo�e tager en rundgang i Birkevang for at få overblik over, hvor mange birkevængere, der ikke er digitale 

 Ansvarlig:    Morten / Søren / Lo�e 
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 Punkt 7  Titel: Udestående/opsamling fra sidst 
 Sagsfrems�lling: 

 a)  Klage TMF- byggeri over langsommelighed i sagsbehandlingen./Lone, Dorte 
 b)  Regnskabet for legepladsen/Emil, Dorte 
 c)  Årshjul/Lone, Morten, Dorte 
 d)  Asfaltering på Ærtebjergvej. Økonomi og Birkevangs andel/Dorte 
 e)  10 gode råd vedr. byggeri/Bestyrelsen 
 f)  Opsætning af ny stander, samt bøgehæk pga påkørsel i forbindelse med flytning (fly�efirma) 

 Beslutning: 

 a)  Lone og Dorte skriver klage over den laaaaaangsomme sagsbehandling, og at de anonymiserede, 
 så borgerne ikke kan få et navn at kontakte i forvaltningen. 

 b)  Regnskabet er overskredet med 9.458 kr., da udgi�er �l græs, gummibelægning og andre 
 materialer var større end forventet. 

 c)  Årshjul for bestyrelsen er udarbejdet og revideres løbende. 
 d)  Birkevang er forpligtet �l at dække en �erdedel af udgi�erne �l asfaltarbejdet på Ærtebjergvej i 

 forbindelse med klimavejens udførelse (kørebanen). HOFOR påtager sig halvdelen af udgi�erne, så 
 Birkevangs og To�ager Vejlags andel er en �erdedel �l hver af asfaltudgi�erne. 
 To�ager Vejlag har udsat asfaltarbejdet ind�l videre. 

 e)  10 Gode Råd er godkendt og klar �l offentliggørelse 
 f)  Ny stander er sat op. Opretning af bøgehæk udestår. 

 Ansvarlig:  Dato: 

 Punkt 8  Henvendelser �l bestyrelsen 
 Sagsfrems�lling: 

 a)  Fra Nem Affaldsservice vedr manglende fremkommelighed pga. vildtvoksende hække. 
 b)  Fra Henning Ærtebjergvej nr. 23 og Louise Ærtebjergvej nr. ? vedrørende skader på indkørsel og 

 asfalt i forbindelse med arbejdet på Ærtebjergvej med meget tung trafik. 
 c)  Fra Jacob og Rikke Bang vedrørende køb af nr. 58 
 d)  Fra Chris�na og Frederik. Ansøgning om midler�dig (max et år fra 1/9-22) ops�lling af campingvogn 

 på parcellen i forbindelse med byggeri. 

 Beslutning: 

 a)  Alle birkevængere skal sørge for, at der i Birkevang, er en vejbredde på 4 meter. 
 Bestyrelsen opfordrer alle birkevængere, der har en hæk, der vokser ud over skel, �l hur�gst muligt 
 at få hækken klippet ind, så vi fortsat kan hentet vores skrald i Birkevang. 
 Det betyder, at den enkelte birkevænger er ansvarlig for, at der er en vejbredde på 4 meter. 
 Er der ikke det, skal hækken klippes ind. 
 Hvis der står beplantning / vegeta�on uden for hækken, der formindsker vejbredden, skal �ernes. 

 b)  Dorte Halling har bedt om, at de henvender sig �l To�ager Vejlag. 
 c)  Jacob og Rikke Bang har fået afslag på køb af nr. 58, fordi det ikke er �lladt at foretage køb som 

 forældrekøb i Birkevang. 
 d)  Bestyrelsen har givet �lladelse �l, at campingvognen kan bruges �l ophold i forbindelse med 

 byggeri i maksimum et år. 
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 Ansvarlig:  Dato: 

 Punkt 9  Eventuelt 
 Sagsfrems�lling: 

 Beslutning: 

 Ansvarlig:  Dorte  Dato: 
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