
 

 
 

 

Referat 

 

Dato: 4. november 2020, kl. 20.00, hos Berit M. Vendelbjerg (BV) 

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: 24. februar 2021 hos LN 

 

 

Dagsorden (i vilkårlig rækkefølge) 

1. Gennemgang af vejtræer ved Sandmosevej med Skovtop 
Det har ikke været vejr til en gennemgang. Der skulle ligeledes plantes to nye træer på 
Sandmosevej. CG kontakter Skovtop.  

Grundejerforeningen har med stor tilfredshed benytte Skovtop til forskellige  
      opgaver. Hvis I skal have klippet hæk, beskåret træer og buske eller lignende, kan 
      Skovtop anbefales. www.skovtop.dk  

2. LN har modtaget mailadresser fra parceller på Sandmosevej og Katterhøjvej 

3. Girokort til Katterhøjvej er sendt. 

4. Bevoksningen ved busrotunden skal beskæres. Carsten ser på det med Skovtop til 
foråret.  

      Der skal beskæres ved tunnelen på Ny Moesgårdvej ud for Sandmosevej og i nærheden 
      af antennen. Det er en opgave, der skal varetages af kommunen. Man opfordres til at  
      sende et borgertip med billede.  

5. KBR har sammen med Leif set på vejene.  Der er huller i asfalten, som skal repareres, 
bl.a. på Søsterhøjvej – KBR kontakter Arkil, som har lavet asfaltarbejdet på Teglbakken, 
og får et tilbud. Men først efter en mulig frostperiode.  

6. KBR og Leif beder Arkil sende tilbud på fuld asfaltering. (prisen skal være på fuld 
nedfræsning). 

7. BV bestiller rensning af kloakker, når bladene er faldet af træerne – omkring medio 
november. BV forhører sig desuden, om firmaet også vil påtage sig at feje vejene.  

8. Der er stillet forslag om nye skilte med advarsel om hunde og legende børn. Bestyrelsen 
mener dog ikke, der er behov for at udskifte skiltene endnu.  

9. Vedrørende foreningens formue kan vi oplyse, at der skal svares negativ rente af det 
fulde beløb – der er altså ingen mindstegrænse. Der skal betales 0,6% af det fulde beløb. 
Bestyrelsen har modtaget et oplæg om investering af foreningens formue. Vi forventer at 
modtage endnu et oplæg, hvorefter begge oplæg gennemgås på generalforsamlingen.  

10. Kløverhytten reserveres til generalforsamling den 15. eller 22. april 2021. Mødet indledes 
med spisning kl. 18. LN kontakter Kløverhytten.  

http://www.skovtop.dk/


 

 
 

 

11. Spørgsmålet om optag af nye medlemmer i foreningen tages op på generalforsamlingen 
og afklares ved håndsoprækning. 

Bestyrelsen foreslår fire scenarier: 

1. Nye medlemmer optages mod betaling af kontingent på 2.000 kr. 

2. Nye medlemmer optages mod betaling af 6.000 kr. 

3. Nye medlemmer optages mod betaling af 12.000 kr. 

4. Vi optager ikke nye medlemmer 

 

 

 

 

 


