
  

Referat af bestyrelsesmøde 7/1-2021 
Alle medlemmer deltog. Søren, have 6 var referent – mødet blev afholdt på Skype 

Punkter på mødet: 

1.      Anders Bo, have 68 – vil gerne have en skurvogn stående i sin have, mens han får bygget 
om/renoveret. Bestyrelsen giver lov til dette. Kresten gir besked til Anders. 

2.     Tine, have 45 har kontaktet bestyrelsen om støjgener. Tine ønsker at kommunen bliver 
konsulteret for at lave en undersøgelse af støjproblemerne, så vi kan forsøge at få gjort noget 
ved dem. 

o   Fakta, støj fra ventilation og køling om natten. Vareindlevering er vist nok 
blevet bedre, men affald hentes stadig tidligt. 

o   Englandsvej vejbelægning er blevet lidt bedre, måske mindre støj derfra. 

o   Tankstationen har tidligere lovet at de ikke udleverer vaskepoletter efter kl 20 
og skærme lys af 

o   Kommunen har haft en mand ude at måle tidligere, men konkluderede den 
gang at der ikke var problemer, andet end momentvis. 

o   En støjmur kan formodentlig ikke løse problemet. 

o   Forslag:  Vi skal bede kommunen komme ud for at måle støjen igen? Dette er 
gratis, men der er risiko for at de bare vil konkludere at der ikke er udprægede 
problemer. 

o   Vi vil derfor gerne have at de berørte beboere laver registreringer over en 
periode - og derefter vi kontakter kommunen omkring det. Vi vil gerne have 
registreringerne for at kommunen kan vide hvornår det giver mening at måle. Og 
det kan have forandret sig siden sidste registrering fordi der er lavet nye aftaler 
med tanken og fakta? 

o   En del af formålet med en ny måling er at vi måske ikke selv skal betale for evt 
støjhæmmere, hvis niveauet er over grænseværdierne 
 

3.      Lys, Bertram: Der er meget lidt lys på kørevejen – måske også forbi bumpene er blevet 
slidte, så der ikke er refleks på bumpene. Desuden er der en pære der er gået – Bertram 
kontakter Marttin omkring det. Han beder i øvrigt Marttin tjekke om reflektorerne i lamperne er 
slidte. 

 

 



  

4.     Bumpene på stierne 

o   Kresten har sendt ansøgning med tegninger ind til Færdselspolitiet; men vi har 
ikke hørt noget endnu fra dem. Vi bliver nødt til at vente med at gøre noget ved 
bumpene, til vi har accept af hvad der skal gøres. 

 

5.     Vandlækagerne 

o   Vi har indgået forlig med advokaten for det ene bo 

o   Kresten har indsendt ønske om refusion af vandafledningsafgift der ikke skal 
betales af os til Hofor. Har ikke fået svar endnu. 

o   Vi er næsten nede på normalen igen med ca. 7500 m3 om året, så det tyder 
på at hullerne er blevet lukket! 
 

6.   Meddelelser i øvrigt 

o   Der var et skævt skel mellem have 72 og 73. De 2 havers beboere har lavet et 
enighedspapir om, hvordan skellet skal rettes op. 

o   Bertram har fået medlemskartoteket ’op at stå’. 

 

Næste møde er hos Eva lørdag 20/2 kl 13 – vi har bl.a. gennemgang af vedtægter inkl. 
ordensreglement og bygningsreglement på programmet. 

Vi håber på at kunne mødes fysisk. 

 

 

 

 


