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Referat af bestyrelsesmøde i Gefion torsdag den 6. april 2017. 
 

 

Til stede: Anne Marie Sandgaard, John Grøndahl, Henning Nørgaard, Torben Houmark, Søren 

Madsen 

 

Afbud: Troels Kjersgaard, Svend Feld 

 

Sted: Søren Madsen, Strandlodsvej 106 

 

1) Økonomi 
 

Danske Bank: kr. 17K 

Arbejdernes Landsbank: kr. 369K 

 

Ingen øvrige økonomiske udeståender eller udfordringer.  

Afventer regning fra Entreprenørselskabet A/S for reparation of slaghuller på Engvej. Maks. 

forventet udgift er 10K + moms.   

 

2) Vores veje 
 

Søren har kontaktet Charlotte Storm fra HOFOR (15. februar 2017) om den fordybning der går på 

tværs af vejen i skellet mellem Genuavej 17/19. HOFOR fastholder at de ikke har ansvar for 

fordybingen, og vil ikke gøre mere i sagen. 

Vi har meddelt HOFOR at vi forbeholder os ret til at søge erstatning hos HOFOR hvis yderligere 

udgravning bliver nødvendigt, og det viser sig at problemet skyldes brud på kloak- eller 

vandledning. 

Søren har bedt Entreprenørselskabet A/S om at fylde hullet ud (9. marts 2017). 

 

Munck fremsendte aldrig et skriftligt tilbud på opretning af fortove på Neapelvej. Søren har i stedet 

bedt Entreprenørselskabet A/S om et tilbud.  

 

3) Klimatilpasning på Engvej (Projekt AM8A) 
 

Orbicons ny projektskitse er afleveret til HOFOR, og skal godkendes af alle fem foreninger inden 1. 

juni 2017.    

Der er ingen ændringer siden det i marts rundsendte HOFOR aftaleudkast.  

 

4) Generalforsamling 

 

Det bliver en forholdvis enkel dagsorden.  

Der er ikke modtaget nogen forslag fra medlemmerne. 

Der er heller ikke modtaget nogen indsigelser angående datoen (3. maj 2017). 

 

Svend, Anne Marie, Troels og Søren er på valg. Alle fire er villige til genvalg. 

 

Regnskabet vil blive revideret snarest. Anne Marie kontakter vores revisor Helle Truelsen. Budget 

og regnskab vil blive omdelt inden generalforsamlingen.  

 

Søren skriver beretningskladde og dagsorden, og rundsender til bestyrelsen for godkendelse inden 

omdeling til medlemmerne.  
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Ulla og Troels fremfører status på hastighedsbegrænsning på Strandlodsvej. 

 

Satus på klimaprojektet fremføres af bestyrelsen. Der er ikke nogen udeståender at stemme om. Evt. 

udgifter i forbindelse med projektet vil være rene vejvedligeholdelsesudgifter som kan varetages af 

bestyrelsen som normalt vedligeholdelse.  

 

5) Eventuelt 

 

Torben har modtaget Nabohjælpskiltene. 


