
 
 

 
Referat bestyrelsesmøde - søndag d. 29. september 2019, kl.10.30 hos Steen 

 

Deltagere: 

• Anna-Maria Paamand (AMP) referent 

• Tomas Wikborg (TW) 

• Steen Petersen (SP)  

• Henrik Andersen (HA)  
 

Afbud 

• Søren Malmstrøm (SM) 

• Christophe Frossel 
 

 
 

1. Dagsorden: 
Uploads 
Hækkepolitirunden 
Asfaltudvalg 
- Tilbud på asfalt /lapning af huller Tårnbakken, Tårnuglevejen 
- Tilbud på hjørneforstærkning 

asfaltbump 
Div. 

 
  

2. Uploads 
TW _uploader Lokalplan 
Og bestyrelsesmøde referater 
 

3. Asfalt 
Der indhentes tilbud fra Pankas: 
Hjørner & revner udbedring ca. 150.000 inkl. moms 
Tårnuglevej, rep ved Tårnbakken og stikvej ved Tårnuglevej ca. 400.000 inkl moms 
Vi indhenter et tilbud mere fra enten Colas eller NNC Roads 
Asfaltudvalg er nedsat Steen, Søren & Anna-Maria 
 

4. Hækkepoliti – gentagelse gøres inden udgangen af oktober 
Krogkær og Lundevangen, Sænkekassevej, Avlegårdsvej – Tomas & Steen 
Bjørnemosevej, Bjørnedalen, Poppelvænget - Christophe & (Anna-M), Søren 
Tårnuglevej, Tårnbakken, Lillebjørnsvej 13 & 30 nr. AM & Henrik 
Gennemgang skal ske inden 1. august. 
Vi sender en mail ud i forbindelse med gennemgangen, hvis der er behov for at rette ind. 
 

5. Bump -  
Bump udvalg består af Christoph & Tomas  
CF & TW færdig forslag skal være klar til GF i 2020 – forelægges bestyrelsen i marts. 
 



 
 

6. Vejfesten ved mosen 
Vejfesten ved mosen var en stor succes, og der er bestemt et arrangement vi skal gentage 
evt. i forbindelse med generalforsamlingen. 
Stort tak for indsatsen til arrangementudvalget og til jer der hjalp på dagen. 
 
Det blev klar at der er stor stemning for at fremme fællesskabet i form 
fællesarrangementer, loppemarked…. 

 
7. Ny bogholder & BS  

Vi skal have et ny bogholder, nyt om dette i næste uge. 
 

8. Andet  
Lokalplan godkendt, aflysningen af servitutter pågår, idet en servitut afventer at den 
påtaleberettiget oprindelige ejer underskrive aflysningen. Vi rykker kommunen, men pt. 
ikke noget nyt 
 
(Kloak) Dræn besigtigelse og spuling er foretaget i Bjørnedalen, ved gennemgangen til 
mosen fra Bjørnedalen er meget knudret og det blev anbefalet at se på at få dette rettet 
op. 
 
 

9. Næste møde  
Bestyrelsesmøde i 19. november 2019, kl. 17.30 hos AMP, Jægersborg Allé 1A. 
Bestyrelsesmiddag i januar forslag 17. januar  2019 
 
 
 

 

 


