
 

 
 

MHO 3/5 2009 

Mødereferat 

 

Dato: 29-04-2009 

Deltagere: Henrik Ottendal, Michael Hjernø Olesen, Søren Hougaard Jensen 

Fraværende: Anne Kryhlmand, Søren Gynther-Sørensen, 

Kopi til: Grundejere i Grundejerforeningen Københavnergården 

Referent: Michael Hjernø Olesen 

Formål med mødet Konstituerende bestyrelsesmøde 

Næste møde: Ikke fastlagt - August/September hos Anne Kryhlmand, Sandmosevej 60 
 
 
KOMMENTARER TIL SIDSTE REFERAT 
 

1) Intet at berette. 
 

OPGAVER FRA SIDSTE MØDE 

 
2) Ang. handlingsplaner fra de grønne områder: Intet Nyt. 

Bestyrelsen vil vurdere kommentarerne fra generalforsamlingen vedr. vejtræer.  
 

3) Ang. Handlingsplaner for veje og kloaker. 
Der er indhentet en vurdering af vejenes tilstand samt et prisoverslag for udbedring fra 
firmaet LMK Vej A/S. Restlevetiden anslås til 5-6 år. Prisen for nyt slidlag dd. andrager ca. 
DKK 70 på m2 ekskl. moms. Vi har ca. 8000 m2 vej totalt og med kloakarbejdet i forbindelse 
med et nyt slidlag nærmer vi os 1 mill. inkl. moms. 
 
Firmaet tilråder stærkt, at al begroning i vejarealet bekæmpes løbende. Denne opfordring 
videresendes til medlemmerne i grundejerforeningen. 
 

4) Ang. status på reparation af veje efter fjernvarmetilslutning. HO kontakter kommunen igen 
skriftligt og konkretisere overfor kommunen, hvilke steder der trænger til udbedringer. 

 
5) Ang tilretning af deklarationerne. Deklarationsudvalget vil arbejde videre med en tilretning af 

deklarationerne på basis af de kommentarer, der blev fremlagt på generalforsamlingen. Erik 
Zinck er udtrådt af deklarationsudvalget - Ind er tiltrådt Søren Hougaard Jensen. 

 
6) Ang. vejskilte (12 stk.): Vejskilte er opsat og vi afventer regning for dette arbejde. 
 
7) Ang. hjemmeside: Der er oprettet et domæne samt webhotel. Hjemmesiden kommer til at 

kunne findes på www.kobenhavnergaarden.dk. Foreløbig er der intet indhold på 
hjemmesiden - kun et link til vores udbyder. Michael Hjernø Olesen og Ulla vil arbejde 
videre med at designe hjemmesiden og få lagt indhold herpå. 

 
8) MHO har deltaget i repræsentantskabsmøde for Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd.  

Trafikdæmpende foranstaltning på Ny Moesgårdvej samt Golfvejen er nu alle på 
Fællesrådets prioriteringsliste. Derudover er Fællesrådet, Grundejerforeningen Teglbakken 
samt Grundejerforeningen Københavnergården blevet enige om at arbejde fælles og 
individuelt om disse trafikmæssige løsninger. Det betyder, at vi koordinerer indsatsen og 
argumenterne således, at vi står stærkere samt, at det bliver vanskeligere a spille os ud 
imod hinanden. 

http://www.kobenhavnergaarden.dk/
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NYE OPGAVER 

 
9) Den 18. april udsendte grundejerforeningen Københavnergården information omkring et 

eventuelt fremtidigt byggeri ved Søsterhøjsenderen, hvor der blev opfordret til at 
medlemmerne kunne gøre indsigelse. Dette har kun resulteret i to henvendelser, som alle 
handler om indkig fra det nye byggeri. Grundejerforeningen Københavnergården har samlet 
kommentarerne og fremsendt dem til Fællesrådet som en samlet redegørelse for vores 
standpunkt. Fællesrådet har også modtaget kommentarer fra andre berørte parceller samt 
fra Grundejerforeningen Teglbakken. Fællesrådet har herefter indsendt deres 
bemærkninger vedr. den offentliggjorte forundersøgelse til kommunen. Grundejerforeningen 
Københavnergården (MHO) vil ligeledes fremsende vores bemærkninger til kommunen, idet 
vi håber at påvirke processen allerede inden den kommer i høring.  

 
10) I forbindelse med at vi ønsker at udsende information fra grundejerforeningen elektronisk, er 

vi begyndt at indsamle e-mail adresser. Der er foreløbig kun registreret 19 e-mail adresser 
ud af 70 medlemmer. Det drejer sig om 5 medlemmer fra Katterhøjvej, 10 medlemmer fra 
Sandmosevej, og kun 4 medlemmer fra Søsterhøjvej. De resterende medlemmer, der har 
mulighed for at modtage informationerne fra grundejerforeningen elektronisk, kan fortsat 
fremsende e-mail adresse til mho@meinertz.com. 

 
 
AKTIVITETSKALENDER 

 
11) Herunder følger en kalender over de næste planlagte aktiviteter. 

 

 Lørdag den 16. maj 2009 kl. 10:00-14:00:  
Fælles arbejdsdag med efterfølgende let anretning for grundejerforeningens medlemmer. 

 

 Tirsdag den 23. juni 2009 kl. 19:30:  
Sct. Hans arrangement. 

  

 August/September – ikke fastlagt endnu 
Næste bestyrelsesmøde 
 
 


