
 -  Hf. Birkevang  - 

 Bestyrelsesmøde onsdag den 2. november 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: Visionsudvalget/Morten, Lone 
 Sagsfrems�lling: 

 Visionsudvalget har holdt sit andet møde torsdag den 13. oktober, og det er resulteret i en version 0.1 af 
 visionen. 
 Tanken er nu, at bestyrelsen forholder sig �l de enkelte punkter i forslaget og gerne kommer med input, 
 som Lone og Morten tager med på det næste og sidste møde i Visionsudvalget torsdag den 17. november. 
 På de�e møde er det planen at blive helt konkrete og få formuleret visionen. Vi fores�ller os, at der 
 arbejdes med de underoverskri�er, som er indeholdt i version 0.1. 
 Version 0.1 og resuméerne af det første møde i Visionsudvalget er udsendt sammen med denne dagsorden 
 (på mail), så man både kan se resultatet ind�l videre, og hvordan vi er kommet frem �l det. 

 Bestyrelsens kommentarer og forslag: 

 Fællesskabet:  Det kunne være fint at uddybe/sæ�e  lidt flere ord på det første punkt. Vi hilser på hinanden 
 på gangene. Det andet punkt kan med fordel vendes, så det er de åbne beslutningsprocesser, der skaber 
 engagement. “I Birkevang skal Ingen være ekskluderet” bør indlede de�e afsnit. 
 Grønt udtryk og æste�k:  Vi talte lidt om, hvad “gønne  haver” betyder. Har det noget med beplantning eller 
 klima at gøre. Essensen af hele de�e afsnit er, at vi vil prioritere det grønne og det frodige og i mindre grad 
 plankeværk og meget store flisebelagte områder etc. 
 Byggeri og renovering:  Det første punkt præciseres,  og vi bør lade os inspirere af det, lokalplanen siger om, 
 “at bevare området som et åbent havehusområde med det miljø og de særlige kvaliteter, de�e område 
 besidder, og at området skal fremstå med et grønt præg og varieret bebyggelse.” Vedr. det andet punkt 
 talte vi om, at naboer �l et byggeprojekt ligesom �dligere kunne komme med deres kommentarer, inden 
 bestyrelsen gav sin fuldmagt �l at indsende byggesagen �l kommunen. Det sidste punkt kunne præciseres 
 med at vi ønsker fokus på vandafledning, genbrug af vand og solceller. 
 Regnvand, vandafledning og affald:  Vi kan med fordel  arbejde lidt mere med disse formuleringer. Ånden i 
 punktet er, at vi vil være på forkant med udviklingen. 
 Frem�dens trafik i Birkevang:  Vi talte om, at begrænse  antalet af de mange pakkeleveringer ved at tage 
 ini�a�v �l samordning. Ellers bred enighed om, at vi skal �lbage �l den situa�on, hvor børn kunne færdes 
 og lege på vejene uden fare. 

 Ansvarlig:  Lone og Morten  Dato:  Fremlæggelse  af resultat på bestyrelsesmødet i december 
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 Punkt 2  Titel: BRT/Status 
 Sagsfrems�lling: 

 Peter fra BRT-gruppen har sat et møde op sammen med Movia, Københavns Kommune og BRT-gruppen. 
 Formålet er at høre om deres planer og ideer for området og sam�dig komme med input og ideer fra 
 Birkevang, set fra et lokalt synspunkt. 
 Mødet finder sted den 15. november. 

 Beslutning: 

 Peter giver en �lbagemelding på det næste bestyrelsesmøde. 

 Ansvarlig:    Peter                    Dato: 

 Punkt 3  Vand 
 Sagsfrems�lling: 

 1.  Vandudvalget har afprøvet de 3 stophaner i nord. Der løber ikke noget vand ”under/ved siden af” 
 stophanerne.  Udestår  : At undersøge om det er muligt  at forsyne nord med vand,  alene  gennem 
 den ”midterste” stophane og indhente es�meret pris på evt. ny dimensionering af rør. 

 2.  Stophane i vej ud for nr. 21/22. ligger for højt. Ballofix ved nr. 46 utæt. Arbejdet er bes�lt. 
 3.  På næste vandmøde skrives forslag �l meddelelse �l birkevængerne vedr. markering af stophane på 

 de enkelte parceller. 
 4.  Vores forbrug er pt det laveste nogensinde :-) 

 Beslutning: 

 Der afgives ny status på det næste bestyrelsesmøde. 

 Ansvarlig:   Pierre/Dorte 

 Punkt 4  Titel:  Byggesager 
 Sagsfrems�lling: 

 a)  Bestyrelsen har modtaget supplerende oplysninger fra Camilla og Kristoffer, Ærtebjergvej 27. 
 b)  Nr 165: Ansøgning fra Chris�na og Frederik vedr. renovering og udvidelse af skur. 

 Beslutning: 

 a)  Fuldmagt underskrevet. 
 b)  Fuldmagt underskrevet. 

 Ansvarlig:    Byggeudvalg                   Dato: 
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 Punkt 5  Titel: Parknet, ekstraordinær generalforsamling 
 Sagsfrems�lling: 

 Se vedhæ�ede e-mail fra Parknet vedr. frem�dige TV pakker, da de ikke vurderer, at det fremadre�et er 
 økonomisk muligt at fortsæ�e nuværende �lbud. Derfor skal der på en ekstraordinær generalforsamling 
 stemmes om, hvorvidt TV fra Parknet skal overgå �l Allente eller �l Norlys. 

 Beslutning: 

 John vil deltage på vegne af Birkevangs bestyrelse. Hvis der er Birkevængere, der har en præference i�. �l 
 de to foreslåede frem�dige a�aler, så kan man skrive �l bestyrelsens e-mail om de�e inden den 21. 
 november. 

 Ansvarlig: John  Dato: 

 Punkt 6  Titel:  Henvendelser �l bestyrelsen 
 Sagsfrems�lling: 

 a)  Fra Lokaludvalget/sekretariatet hvor de beklager den sene indkaldelse �l Kick Off. De sørger for at 
 ændre procedure, således at vi fremover vil få besked i bedre �d. 

 b)  Parknet vedr. opdatering af kontaktoplysninger på bestyrelsen m.m. 
 c)  David vedrørende overlevering af hele “fibersagen”. 
 d)  Skraldefolket/Beth vedrørende affaldsindsamling/tøj. 
 e)  Vejdirektoratets inds�lling og bemærkninger vedr. vejforbindelse gennem Husum Vold. 
 f)  Beth står på hjemmesiden som kontaktperson, kloak. Det skal ændres. 

 Beslutning: 

 a)  Bestyrelsen bifalder. Vi mener, det er vig�gt at deltage og øve indflydelse på lokale �ltag. 
 b)  Søren har sendt reviderede oplysninger �l Parknet. 
 c)  John og Dorte holder møde med David og får overleveret sagen. 
 d)  Vi får ikke tøjcontainer. Vi fortsæ�er som vi plejer med tøjbur i skralderummet. Alice sorterer 

 indholdet. 
 e)  Svaret fra Vejdirektoratet er vedhæ�et og lægges op på hjemmesiden 
 f)  Det er ændret. 

 Ansvarlig:   Søren / John / Dorte 
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 Punkt 7  Titel: Udestående/opsamling fra sidst 
 Sagsfrems�lling: 

 a)  Klage �l TMF-byggeri over langsommelighed i sagsbehandlingen (Lone, Dorte). 
 b)  Ikke digitaliserede birkevængere. 
 c)  Skelsag/krænkelse af hegn mod parkeringspladsen, syd. 
 d)  Ny overligger/nyt gyngesta�v. 

 Beslutning: 

 Alle punkter drø�es på næste bestyrelsesmøde, da der ikke var �d �l at gennemgå de�e punkt. 

 Ansvarlig:  Dato: 

 Punkt 8  Eventuelt 
 Sagsfrems�lling: 

 Brønshøj/Husum lokalavis har interviewet  fortrinsvis Karen i nr. 80 og Dorte. Det er meningen at der skal to 
 ar�kler i avisen. Den første om Karen og Claus situa�on, er udkommet. 
 Bonus info: Karen og Claus nr. 80 har fået nedrivnings�lladelse. 

 Beslutning: 

 Ingen beslutning 

 Ansvarlig:  Dato: 
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