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Kopi til: Grundejere i Grundejerforeningen Københavnergården 

Referent: Ditte Sarto 

Formål med mødet Bestyrelsesmøde 

Næste møde: Konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen  

 
 

 

KOMMENTARER TIL SIDSTE REFERAT 

 

1) Godkendt. 
 
 

OPGAVER FRA SIDSTE MØDE 

 

2) De grønne områder: 
 

Rasmus Trads er i gang med vedligehold af området langs Katterhøjvej 6, 8 og 12 mod Ny 
Moesgårdsvej. Området er nu nedklippet 20-30 cm og ca. en meter ind for at friholde fortove 
og fællesarealer. Rasmus Trads skal herefter tynde ud i beplantningen, således at der er 
plads til at snebærrene kan vokse som planlagt. Hensigten med området er stadig, at det 
skal fremstå som et snebærkrat gennembrudt af enkelte buske og træer. 

 
3) Trafik og Veje: 

 
Ikke meget nyt.  
 
Forvaltningen har fremlagt deres ideer til en overordnet trafikplan til teknisk udvalg. Ideerne 
skulle ifølge forvaltningen være helt i tråd med den løsning, der blev beskrevet i sidste 
referat. I øjeblikket afventer vi derfor forvaltningens indstilling til Byrådet.  
 
Vores holdning er dog, at til trods for at planen indeholder mange gode elementer, kan vi 
ikke finde meget logik i, at man ønsker at lukke højre ind på Sandmosevej. Derudover synes 
det at være kortsigtet og uhensigtsmæssigt at man ikke prøver at fremkomme med en plan 
for et nyt firbenet kryds mellem Oddervej, Ringvej Syd og Sandmosevej. Det vil give 
fremkommelighed på Oddervej uden at sætte en stor del af den vundne fremkommelighed 
over styr på 750.000 km omvejskørsel for lokalområdets beboere. 
 

4) Hastigheden på Sandmosevej 
 
Bestyrelsen afventer kommunens nærmere herom. 
 



 

 
 

 
5) Veje og kloaker 

 
KBR kontakter kommunen vedrørende fejning af vejene og derefter bestilles Malling 
Maskinstation til at foretage rensning af kloakkerne.  
 

 
6) På valg til generalforsamlingen 

 
MHO er på valg – han genopstiller ikke 
CG er på valg – han genopstiller  
 
MHO bemærkede, at der i år er usædvanligt få tilmeldte til generelforsamlingen. 

 
 

AKTIVITETSKALENDER 

 

Herunder følger en kalender over de næste planlagte aktiviteter. 

 

 

 19. april 2016: Generelforsamling, kl. 19.00 i Kløverhytten  


