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Referat af bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Torsdag den 28. november 2019 klokken 19:00 

                                        

Mødested  : Christian, Bomosevej 8 

Sluttidspunkt :  

 

Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 

Mark Petersen (MP) X X  31-01-2019 

30-01-2020 

Lars Høyer Holmqvist (LHH) Afbud   21-02-2019 

Kim Damgaard (KD) X   24-10-2019 

Erik Andersen (EA)    13-06-2019 

Rie Strømvig (RS) afbud   22-08-2019 

Bente Thulin X   02-05-2019 

26-09-2019 

Christian Vorm (CV) X   28-11-2019 

     

Suppleanter     

Gaurav Roy (GR)     

Administrator     

Grethe Hervard (GH) X  X - 

 

Agenda                                                                                                       Ansv. 

 

1. Valg af ordstyrer     GH 

2. Valg af referent     GH 

 

3. Underskrift af referat fra møde i oktober; Underskrevet 

 

4. Brådebæksvej /Toftebjergvej; Udsat til næste møde  LHH 

       

5. Opfølgning på Rapport fra legepladsinspektør  KD/LHH 

      Vedr. legeplads på Ubberødsiden er det udsat til januar mødet 

      Byggefirmaet har gennemgået rapporten og oplyst at 2 af punkterne er Ok,  

      Kim udfører et punkt og byggefirmaets svar sendes til legepladsinspektøren. 

 

6. Projekt  

1. Overvågning; afventer kommunen   BT 

2. Skader/skarv; afventer reaktion fra jægerforbundet, GH havde 

Medbragt skrivelse fra 1999 hvor der også var problemer med 

Skader, den gang tog jagtforeningen sig af problemet over  

2 dage     MP 

3. BR9; afventer kommunen   GH 

 

 

7. Oprydningsrunde; de der har fået besked har rettet ind, MP gennemgår 

      Stakkeledet  

            Alle 

                                          

8.  Orientering og meddelelser fra administrator  GH 

      Herunder henvendelser til bestyrelsen 

a. advokat vedr. bevoksning ved rundkørsel; 

Har anmodet om kortmateriale, hvilket GH har tilsendt. 
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b. Gartner; CV har udfærdiget kortmateriale over de træer der bør fældes og hvor 

Der skal sættes nye, GH sender det til gartneren og beder om tilbud, 1. alt udføres i 

2020 og/eller det deles over 3 år, alt efter hvad der vil gøre sig bedst. 

c. Henvendelse vedr. høje træer langs Ubberødvej, GH taler med gartneren. 

d. Henvendelse vedr. Blokvogn på Fruerhøj, GH har talt med ejer og fået oplyst at den 

snart vil blive fjernet. Vognen står på egn grund. 

       

9. Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 

      BT: Taler med tidligere medlem af Toftebjerg grundejerforening vedr.bom på vejen og 

brug af søen. 

      BT: kontakter Københavns Kommune vedr. bus til børnehaven, den kører for stærkt. 

      CV: Forespørger om træningsmateriale på fællesarealet, forslag til GF. GH vise tidligere 

plan udfærdiget af landskabsarkitekt om de ideer der havde været 

      CV: havde fået forespørgsel om man ikke kunne have en fælles trailer i foreningen. CV 

anmoder spørgeren om at komme med et forslag. 

 

10.  Fastsættelse af næste møder:   30.01.20  hos Mark 

                                       27.02.20 

                                         26.03.20 

 

       Generalforsamling:        
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