
Referat af bestyrelsesmøde, den 29. august 2019 

Tilstede: Emil, Anette, Dennis, Per og Flemming 

1. 1 års gennemgang af veje. 

Bestyrelsen gennemgik de indkomne sedler, som grundejerne skulle udfylde med eventuelle fejl og 

mangler i forbindelse med vores veje. Der var kun afleveret 26 sedler, og på den baggrund fandt 

bestyrelsen det nødvendigt at foretage en besigtigelse. 

Under denne gennemgang blev der da også fundet flere fejl end angivet på sedlerne. 

Vi søger at gennemføre gennemgang med vores entreprenør i uge 37. Vi blev enige om at bede 

vores rådgiver om at deltage i gennemgangen, desuden deltager Per og Flemming fra grundejerfor-

eningen 

2. Fibernet. 

Per og Flemming har haft en del kommunikation med TDC og Transtema, for om muligt at få en 

tidsplan og oplysninger om omfanget af det arbejde der skal udføres ved lægningen af kabler til 

fibernet i vores veje. Dette har indtil nu ikke været muligt. 

Per har senest været i kontakt med Tårnby Kommune, og der fået oplyst, at TDC endnu ikke har søgt 

gravetilladelse i vores område. Når dette sker, vil vi få besked fra Kommunen. 

3. Skyldnere 

Vi har konstateret, at der er 2 medlemmer der skylder kontingent til foreningen. Vi gennemgik pro-

ceduren med henblik på at få inddrevet denne gæld, om nødvendig med inkassosag. 

4. Vejsyn 

Omkring vejsyn, blev proceduren diskuteret, specielt proceduren omkring påtalte problemer, der ikke bliver 

udbedret af grundejeren – jf vedtægterne § 5. 

Emil undersøger det juridiske omkring fremgangsmåde, herunder hvilke frister der skal gives. 

5. Regnvandsbrønde 

Vi blev enige om at få vores regnvandsbrønde tømt ultimo oktober. Omkring regnvandsbrønde på Zambia-

vej, har der været møde med Abelsminde, i det deres og vores regnvandsledninger I Zambiavej løber sam-

men og en spuling derfor skal ske i samarbejde med dem. 

 

Næste møde den 19. september klokken 19.00 hos Anette. 

 

Referent Flemming 


