
Vejmøde 15/8-2020 
 
Pkt. 1 - Vejen 

• Formanden beretter at vejen er blevet renoveret med ca. 200 m3 sten, og det må 
forventes at der i de kommende år skal køres en del materialer på vejen. 

• Der er børn i området og med de små veje kan det hurtigt blive farligt, mange 
eksterne lejere og enkelte beboere kører alt for stærkt, hvorfor det har været 
nødvendigt at etablere vejbump, til gene for alle.  
Det henstilles til alle at farten nedsættes. 
Det henstilles samtidig at eventuelle vejbump på Skipperstræde laves 
hensigtsmæssigt uden for voldsomme stigninger.  
Andre beboere mener at de mere markante bump er helt OK. 

• Der er enighed om at bestyrelsen kan foretage beslutninger omkring 
vedligeholdelse af vejen og lignende ting ift. økonomi. 

• Snak omkring vejen ud for vandværket som p.t. er i dårlig stand.  
Peter Schmidt tager fat i Niels Peter som muligvis har noget viden, om vandværkets 
pligt til at vedligeholde vejen.  
Bestyrelsen tager den efterfølgende derfra.  
Yderligere undersøger bestyrelsen hvad omkostningen vil være ved at fylde 
hullerne med koldasfalt eller lignende materiale. 

• Vejlauet vedligeholder vejen op til asfaltvejen ved vandværket, i samarbejde med 
Brønshøjgård – indtil andet bliver aftalt. 

• Gården og vejlaugets aftale om vejens vedligeholdelse er følgende: 
o vejlauget betaler 

▪ Materialer  
▪ 300 kr. i timen til gården for maskintid 

o Brønshøjgård ved Brian og Thomas Lindbjerg leverer 
▪ Gratis arbejdstid – de udfører arbejdet med vedligeholdelse af vejen. 

o Sidevejene er ikke inkluderet i aftalen 
o Der er enighed om at denne aftale fortsætter. 

• Der gøres opmærksom på at skiltene med vejnavne ikke er specielt synlige 
længere.  
Bestyrelsen vil undersøge mulighed for renovering af disse. 

 
 
Pkt. 2 - Dagrenovation 
 

• Problematik omkring plads til dagrenovationsvogne på Sømærket.  
• Der vil være et møde med kommunen om hvordan det bedst løses. 
• Der er potentiel mulighed for fælles opsamling af dagrenovation, men dette tages 

der ikke en beslutning om på nuværende tidspunkt. 

 
Pkt 3 - Bank 

• Danske Bank kræver vi har et CVR nummer hvis foreningen skal have en konto.  
• Der er derfor enighed om at bestyrelsen sørger for at vi får dette. 

 
 



Pkt 4 - Vedtægter/anbefalinger 
• Lars gør opmærksom på vi har noget nedskrevet – nogle anbefalinger 
• Der forslås at vi kan opdatere denne.  
• Niels tilbyder at komme med nogle standard vedtægter som et udkast -  og dette er 

der enighed om. Bestyrelsen vil så tage den videre derfra. 

 
Pkt 5 - Regnskab 

• Lars gennemgår regnskabet 
• Enighed om kontingentstørrelse på 750kr for næste år. 

 
Pkt 6 – Valg af bestyrelse 

• Jesper, Lars og Morten er valgt. 

 
Pkt 7 – Evt. 

• Peter Normann fortæller om problemer med regn på Rejenettet 1. Hvis der kommer 
yderligere problemer med vand, vil de appellerer til fælles hjælp til bedre dræn. 

o Peter siger det er vigtigt at riste, grøfte og brønde bliver rengjort og 
vedligeholdt. 

o Det aftales at Peter har initiativpligten hvis der skal gøres noget.  

 
• Beboer ønsker at gårdens kampvogn ikke kører for tæt på hans grund. 

 
• Hjertestarteren har fået skiftet elektroder. Der overvejes om hjertestarter skal 

rykkes, da den står midt i solen, hvilket er uhensigtsmæssigt ift. Køling og deraf 
følgende strømforbrug. 

 
• Ønske fra beboer om at der tages hensyn ved parkering på sidevejene så 

redningsfartøjer kan komme frem. Opfordres til at bruge parkeringspladsen oppe 
ved marken. 

 
• Der diskuteres om parkeringspladsen ved marken for lille, men enighed om at vi 

kan se tiden an. 
 
 
For god ordens skyld kan det nævnes at der straks efter mødet var der en dialog imellem 
de tilbageværende, om beskæring af høje træer et dagsordenpunkt som var blevet glemt i 
det lige afholdte møde. 

 
 
 

 


