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Mødereferat 

 

Dato: 26. august 2015 

Deltagere:  
Michael Hjernø Olesen (MHO), Søren Gynther-Sørensen (SGS), Kenneth 
Bredgaard Riis (KBR), Carsten Gyldensted (CG) og Ditte Sarto (DS)  

 

Fraværende:  

Kopi til: Grundejere i Grundejerforeningen Københavnergården 

Referent: Ditte Sarto 

Formål med mødet Bestyrelsesmøde 

Næste møde: 17. november 2015, kl 20:00 hos Søren Gynther-Sørensen, Søsterhøjvej 48 

 
 

 

KOMMENTARER TIL SIDSTE REFERAT 
1) Godkendt. 
 
 

OPGAVER FRA SIDSTE MØDE 

 

2) De grønne områder: 
 

CG kontakter kommunen vedr. snerydning af stierne imellem Katterhøjvej 6-8 og 12-14 i 
henhold til seneste referat. 
 
 

3) Trafik og Veje: 
 
MHO redegjorde for den seneste tid møder vedrørende lukningen og den delvise genåbning af 
Sandmosevej.  
 
Kommunens intention var umiddelbart at afspærre både Sandmosevej og Brunbakkevej. Disse 
forslag var tidligere blevet præsenteret på det sidste dialogmøde og på kommunens borgermøde. 
Trafikgruppen følte sig dog frustrerede over, at man ikke kunne få lov til at præsentere alternative 
forslag 
 
Derfor gik Trafikgruppen i Skåde sammen med Fællesrådet for Holme/Højbjerg/Skåde, og den 19/5-
2015 blev der afholdt et åbent borgermøde, hvor alle interesserede kunne få taletid. Kommunen og 
rådmanden blev inviteret, og de blev også tilbudt taletid. På mødet fremlagde Trafikgruppen 
alternative løsninger både på sigt men også planer og forslag, der hurtigt ville kunne etableres. Der 
kom også forslag fra beboere i området herunder også fra en beboer i vores grundejerforening. 
Præsentationen fra Trafikgruppen er vedlagt referatet. 
 
Kommunen fremkom efterfølgende med et forslag for den resterende del af forsøgsperioden. 
Brunbakkevej skulle lukkes men Sandmosevej skulle åbnes højre ud/højre ind. Under behandlingen i 
byrådet blev forslaget sendt i Teknisk Udvalg. Mange grundejerforeninger, repræsentanter for 
beboerforeninger, organisationer og private borgere søgte foretræde. Trafikgruppen kontaktede flere 
af disse og samlede deres input i et fælles foretræde. Trafikgruppens præsentation fra mødet i 
Teknisk Udvalg er vedlagt. Ligeledes er Grundejerforeningen Københavnergårdens kommentarer til 
foretrædet vedlagt. 
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På det sidste byrådsmøde inden sommerferien blev rådmandens forslag stemt igennem. 
Brunbakkevej lukkes forsøgsvis, Sandmosevej åbnes højre ud og højre ind, og Oddervej opstribes til 
to spor. 
 
 

 
4) Forespørgsel fra MHO til kommunen – opgave fra Generalforsamlingen. 

 
MHO har skrevet til kommunen vedrørende overholdelse af samtidighedsprincippet som påpeget på 
Generalforsamlingen – der er endnu ikke kommet svar herpå. 

 
 

5) Hastigheden på Sandmosevej 
 
Efter den delvis genåbning af Sandmosevej mod Oddervej, er bilisternes gennemsnitsfart på 
Sandmosevej tilsyneladende blev hævet.   
 
Bestyrelsen drøftede muligheden for at opsætte vejchikaner på Sandmosevej.  
 
På baggrund af kommunens tidligere tilkendegivelser omkring, at man ikke umiddelbart ville opstille 
kommunalt betalte vejchikaner på Sandmosevej, men at grundejerforeningen kan gøre dette for egen 
regning, undersøger DS denne mulighed nærmere. 

 

6) Snerydning 
 
KBR kontakter Østerskovgaard vedrørende snerydning som vanligt. 
 

7) Økonomi 
 
Toprentekontoen er forlænget i 2 år. 

 
 
NYE OPGAVER: 

 
8) Tilbud fra G4S 

 
MHO vil rundsende mail til grundejerforeningens medlemmer indeholdende et tilbud fra G4S på 
alarm. 
   

9) Nabohjælp 
 
Hvis der er nogen der vil tilmeldes eller vide mere om Nabohjælp, så kan I rette henvendelse til DS – 
evt. på mail dittesarto@gmail.com. Så skal vi gøre det bedste for at besvare spørgsmål – bestille 
klistermærker osv.  

 
 

AKTIVITETSKALENDER 

 

Herunder følger en kalender over de næste planlagte aktiviteter. 

 

 17. november 2015: Bestyrelsesmøde kl. 20.00 hos SGS, Søsterhøjvej 48 
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