
 -  Hf. Birkevang  - 

 Bestyrelsesmøde onsdag den 11. januar 2023 

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

 Punkt 1  Visionsudvalget/Morten, Lone 
 Sagsfrems�lling: 

 På mødet i december arbejdede vi forslaget færdigt, og renskri� af oplægget er sendt ud �l udvalgets 
 medlemmer. Næste møde holdes torsdag den 19. januar, og her er det planen at gøre forslaget helt 
 færdigt. Endvidere skal udvalget planlægge, hvordan der skal informeres om forslaget frem mod 
 generalforsamlingen. 

 Beslutning: 

 Bestyrelsens kommentarer og forslag: 
 Bestyrelsen stø�er det planlagte forløb. 

 Ansvarlig:  Lone og Morten  Dato:  Status  på næste bestyrelsesmøde 

 Punkt 2  BRT/Status 
 Sagsfrems�lling: 

 Intet nyt siden sidste bestyrelsesmøde. 

 Beslutning: 

 Ansvarlig:    Peter                    Dato: 

 Punkt 3  Asfaltering Birkevang syd 
 Sagsfrems�lling: 

 Projek�orslag og -økonomi fremlægges med henblik på evt. at s�lle forslag på generalforsamlingen om at 
 gennemføre projektet i 2023. 

 Beslutning: 
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 Morten fremlagde projektet meget grundigt og med foreslået økonomisk ramme. Det er beslu�et at 
 informa�onen fremsendes �l alle bestyrelsesmedlemmer, så punktet kan drø�es i detaljer på næste møde. 

 Ansvarlig: 

 Punkt 4  Honorar �l vandmænd og webmaster 
 Sagsfrems�lling: 

 Morten foreslår at ‘vandmændene’ og webmasteren skal have et honorar for deres arbejde i tråd med 
 have- og snepersoner.:-) 

 Beslutning: 

 Bestyrelsen er enig heri. Dog skal forslaget præciseres på næste bestyrelsesmøde. Der skal udarbejdes 
 forslag �l kommende generalforsamling. 

 Ansvarlig: Morten  Dato: 

 Punkt 5  Henvendelser �l bestyrelsen/indgående post 
 Sagsfrems�lling: 

 a)  Birkevængere i syd mod parkeringsplads (nr. 182 - nr. 187) har modtaget varslingsbrev fra Skel:Dk 
 vedr afsætning af ejendomsgrænse. Det er ejeren af Frederikssundsvej 346 der har rekvireret 
 afsætningen. 

 b)  Henvendelse fra Henrie�e nr 141, vedrørende be�nget godkendelse af i en periode at have 2 
 parceller  (141 og 14). 

 c)  Henvendelse fra 124, vedrørende opsætning af rionet hegn 
 d)  Referat fra ParkNets ekstraordinære Generalforsamling 

 Beslutning: 

 a)  Dorte orienterer, og Bjørn Nielsen (Birkevangs advokat) orienteres. 
 b)  Dorte har orienteret resten af bestyrelsen, og den be�ngede godkendelse er givet. 
 c)  Tilladelse gives under forudsætning af at afstand �l vej så der kan plantes hæk foran og hækken 

 plantes snarest. Bestyrelsen vil vejlede nr 124 om hvor hegn og hæk skal sæ�es. 
 d)  Referatet skal ud på hjemmesiden, da kun bestyrelsen har modtaget det 

 Ansvarlig:  Dato:  I 

 Punkt 6  Udestående/opsamling fra sidst 
 Sagsfrems�lling: 

 Status: Stophane i vej ud for nr. 21/22. ligger for højt. 

 Beslutning: 

 Pierre ordner det. 

 Ansvarlig:  Dato: 
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 Punkt 7  Budget 2023, bestyrelsens forslag/Emil deltager 
 Sagsfrems�lling: 

 Bestyrelsen skal se på budge�et for 2023. 

 Beslutning: 

 Der er udarbejdet forslag �l budget. Vi arbejder videre med det på næste bestyrelsesmøde. 

 Ansvarlig:  Dato: 

 Punkt 8  Generalforsamling på Pejsegården den 19.03.23 
 Sagsfrems�lling: 

 Indkaldelse �l GF skal være andelshaverne i hænde senest 5. februar 2023. Dvs at 1. indkaldelse skal i 
 trykken onsdag den 1. februar (det kan vi klare på vores egen printer) 4. uger før GF skal forslag foreligge. 
 Endelig indkald skal deles ud senest 5. marts, så det er vig�gt at tage s�lling �l ops�lling/genops�lling, 
 gerne �l bestyrelsesmødet i februar.  Følgende er på valg: Dorte, genops�ller ikke. Morten, John , Pierre 
 (da han går ind i Veronikas turnus med valg i ulige år) 

 Beslutning: 

 Dorte skriver/trykker 1. udkald og sørger for at dele ud senest 5. februar 

 Ansvarlig:  Dato: 

 Punkt 9  Eventuelt 
 Sagsfrems�lling: 

 a)  Forslag �l Fælles arbejdsdage i 2023: søndag den 23/04/23 og søndag den 10/09/23 
 b)  Karen og Claus i nr. 80 har fået bygge�lladelse - �llykke fra bestyrelsen 
 c)  Velkommen �l vore nye birkevængere i 124 
 d)  Velkomstmøde med 173 og 186, Dorte indkalder/inviterer 
 e)  Tak �l Birkevang fra Annies døtre, for deltagelse og blomster ved Annies bisæ�else. 

 Ansvarlig:  Dato: 
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