
 

 
 

 

Referat 

 

Dato: 7. maj 2019, kl. 20.00, hos Ditte Sarto (DS) 

Deltagere: Kenneth Bredgaard Riis (KBR), Carsten Gyldensted (CG), Lene Nejsum (LN), 
Ditte Sarto (DS) og Berit Vendelbjerg (BV) 

 

Fraværende:  

Kopi til: Grundejere i Grundejerforeningen Københavnergården 

Referent: Berit M. Vendelbjerg 

Formål med mødet Bestyrelsesmøde 

Næste møde: 11.09.2019 kl. 20.00 hos BV 

 
1. Konstituering af bestyrelsen 

 
Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 
 

Ditte Sarto  Formand 
Kenneth Bredgaard Riis Trafik og veje 
Carsten Gyldensted Grønne områder 
Lene Nejsum  Kasserer 
Berit M. Vendelbjerg Sekretær 
 

2. Udhængende beplantning 

Kommunen har kontaktet grundejerforeningen vedrørende beplantningen i området. Der skal bl.a. 
beskæres ved trappen ned til skolestien ved busrotunden. Desuden skal beplantningen skæres ned i 
det omkringliggende område. CG hyrer Skovtop til opgaven.  
 
Kommunen har fremsendt information ”til grundejere om beskæring/klipning af træer og hække ved 
vejareal” samt ”…. Hegnsloven, Lov om offentlig veje og privatvejsloven”. – skitserne er vedlagt 
referatet. Bestyrelsen opfordrer de enkelte grundejere til at følge anvisningerne. 
 
Se endvidere vedhæftede artikel fra Idényt april 2019 
 

3. Belysning 

CG kontakter kommunen med henblik på at få LED pære i lygtepæl på Sandmosevej. Den er ikke 

blevet skiftet, da den ikke var klippet fri i forbindelse med udskiftning af belysningen i området.  

 
4. Investering af foreningens penge? 

Bestyrelsen har modtaget oplæg om investering af foreningens penge. Vi undersøger, om Danske 

Bank evt. kan tilbyde os en bedre ordning. Emnet tages op på næste generalforsamling, da vi ikke 

mener, Bestyrelsen kan træffe beslutning om investering af foreningens penge.  

 
5. Afvikling af trafikken i forbindelse med Kong Arthur. 

Bestyrelsen anbefaler, at trafikken ledes ud af både Ny Moesgårdvej og Sandmosevej efter endt 

forestilling. Det vil give den hurtigste afvikling. Er der noget, der tale for en anden løsning, er vi åbne 

for andre muligheder.  

 
6. Optagelse af nye medlemmer i grundejerforeningen 

KBR fremlagde forslag til, hvordan vi kan håndtere optagelse af nye medlemmer. Oplægget 

diskuteres på næste bestyrelsesmøde og tages op på generalforsamlingen.  

 



 

 
 

 

7. Hjemmesiden 

Det er aftalt, at @ ændres til (a) på hjemmesiden. 

 
8. Diverse 

DS kontakter leverandør vedrørende udbedring af asfaltskader.  

 
Vejfesten afholdes i umiddelbart efter sommerferien. Indbydelse følger. 
Der afholdes Skt. Hans fest den 23. juni. Skulle det igen blive en tør sommer, foreslår vi alternativer 
til bålfesten.  
 
Kommunen tager normalt 3.000 kr. for at feje. I 2018 har de faktureret 6.000 kr. – KBR forsøger 
fortsat at få kommunen til at sende os en kreditnota.  
 

 


