Nørrevangsnyt
2020

Nr. 2

58. årgang

Indhold:
Kære medlemmer
Referat bestyrelsesmøde

2
3-6

Bestyrelsen:
Betina Stievano, formand
Vesterhusvej 27
betinal2610@gmail.com

23235406

Claus Gregers Pedersen, kasserer
Niels Frederiksens Allé 7
clausgp@live.dk

20157913

Jan Heitmann, næstformand – vejansvarlig
Mosehusvej 6
janheitmann54@gmail.com

25974848

Allan Heick, bestyrelsesmedlem – vejansvarlig
Islevvangen 14
allan.heick@hotmail.com

53389433

Philip, bestyrelsesmedlem – sekretær

1

Kære medlemmer
Tak fordi at I år efter år støtter op omkring vores alle sammes fastelavnsfest. Det er helt fantastisk, at se så
stort et fremmøde og jeg glæder mig hvert år til at se jeres kreative påfund af kostumer.
Bestyrelsen er blevet gjort bekendt med, at vi ikke må tage billeder uden godkendelse fra hver enkel
deltager. Vi ved ikke om den oplysning er korrekt, men vi valgte en alternativ løsning. Medlemmerne tog
selv billeder og deltog så i en konkurrence på Facebook.
Så kom der Corona og bamserne kom frem i flere vinduer, til stor glæde for områdets børn, der kunne
komme på bamsejagt sammen med mor og far.
Jeg håber I alle har det godt og fortsat passer på jer selv og hinanden.

I bestyrelsen har corona betydet, at bestyrelsen har måtte finde en alternativ måde at afholde
bestyrelsesmøde på. Vi valgte at afholde mødet som telefonmøde og det gik rigtig godt.
Der har igennem den seneste tid været problemer med trafiksikkerheden på Islevgård Allé. Vi har derfor
undersøgt muligheden for at etablere parkeringsforbud. Vi har været i dialog med et parkeringsselskab
samt forhørt os i Kommune, om det er en mulighed for os. Det lader til, at det godt kunne blive en
mulighed, men der skal ansøges om det.
Bestyrelsen er i gang med at planlægge en model, med fokus på, at problemet ikke rykker videre til andre
medlemmer. Vi forventer, at kunne præsentere jer for en løsning ved næste generalforsamling. Forslaget
vil blive sendt ud sammen med indkaldelsen, da det skal til afstemning.
Hvis nogen undre sig over mit nye efternavn, så kan jeg oplyse at det ikke skyldes en ny formand, men at
jeg blev gift d. 20.06.20. Vi havde en helt fantastisk dag 

Bedste hilsner
Betina Stievano
Formand, Parcelforeningen Nørrevang
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Referat bestyrelsesmøde.
Dato:
Tid:
Sted:

Tirsdag d. 26. maj 2020
Kl. 19.00 – 22.00
Telefonmøde –

Der står lidt lækkert ved jeres dør kl. 17.00 som I kan hygge jer med under mødet.

Deltagere: Betina, Allan, Jan og Claus (referent)
Afbud fra Philip
Velkomst v/formanden
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 7. januar 2020
Godkendt – underskrives på næste personlige møde
2. Regnskabsstatus fra kassereren. – Claus
Formue er 1.229.564,26 inkl. 7.000 kr. i restanter (5 stk).
Formanden har fået henvendelse fra medlem om hvad pengene skal bruges til. Tilbagemelding var,
at pengene primært anvendes til vejvedligeholdelse/vejforbedring
3. Veje/snerydning
a. Status vedr. vejene og ny belægning – Allan og Jan
Jan har haft møde med en entreprenør, som har besigtiget vejene for et overslag. Overslag
indbefatter 2 cm belægning på alle veje i foreningen. Arbejdet skal udføres i én omgang - ellers vil
det medføre ekstra omk. Tilbuddet er inkl. udbedring af kloak og vejbump, men uden opretning af
kanter. Bestyrelsen indhenter endnu et tilbud fra en anden udbyder samt undersøger, om der kan
opnås tilskud fra offentlige myndigheder til kloakker og brønde. Endvidere undersøges hos diverse
forsyningsselskaber vedrørende evt. kommende opgravninger ift. nedgravning af kabler etc. (tele,
fjernvarme osv.) Bestyrelsen undersøger endvidere muligheden for mere effektive vejbump. Ikkemedlemmer, som bor på vores veje (inkl. Islevhave) bør bidrage til udgiften. Mulighed herfor
undersøges.
Det blev besluttet, at arbejdet fordeles over 3 etaper (3 år) af hensyn til foreningens økonomi. Jan
og Allan indhenter min. 2 tilbud vedr. ”etape-arbejde” inkl. supplerende vejbump.
b. Parkering – Jan
Der holder mange lastbiler ved Møllevangen – af og til ulovligt. Et medlem har kontaktet
bestyrelsen for hjælp til parkeringerne. Politiet har besigtiget området, men på det tidspunkt var
der ingen lastbiler parkeret. Q-park er kontaktet om muligheder for P-regulering i foreningens
område. Det skal afklares med Rødovre Kommune hvilke muligheder vi har som forening samt
dialog med Islevhave. Formanden kontakter Kommunen og om nødvendigt Islevhave. Status på
næste best. møde.
c. Opfølgning på fortov/rabat – Betina
Foreningen har kontaktet de medlemmer, som ikke lever op til reglerne i foreningen. Mange af de
kontaktede har efterlevet henstillingerne fra foreningens bestyrelse om fjernelse af
blomsterkrukker, ”chikaner”, skraldespande, havenisser m.m.) Der følges op på de medlemmer,
som ikke efterlever foreningens regelsæt.
d. Ny snekontrakt med Islev Have – Betina
Der skal udarbejdes ny snekontrakt (Islevhaves bidrag til udgifter til snerydning). Formanden
forsøger en ny 2-årig aftale på uændrede vilkår
e. Hvad gør vi ift. dem der får ryddet sne, men ikke er medlem af PF-Nørrevang? – Betina
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Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder, men ønsker ikke udgifter til snerydning til de
medlemmer, som ikke er medlem af P/F Nørrevang. De pågældende parceller vil modtage brev
med opfordring til medlemskab – i modsat fald vil foreningen ikke bekoste snerydning.
Betina laver udkast til brev, som skal godkendes af den samlede bestyrelse.
4. Hjemmesiden og IT – Betina
Erik (tidl. best. medlem) opdaterer stadig hjemmesiden, men formanden er «under oplæring».
a. Er der ønsker til siden
Ønske om mere overskuelighed.
b. Arbejder på at få samlet regler i Rødovre Kommune samt link. – Betina
Betina færdiggør løbende sin opgave med, at regler, lokalplaner m.m. for RK linkes til
hjemmesiden. Dette er en on-going opgave, idet der jævnligt sker opdateringer fra RK. Bestyrelsen
kan ikke drages til ansvar for indhold af links fra RK, men det enkelte medlem opfordres til også at
følge RK´s hjemmeside ved behov.
5. Nabohenvendelser.
a. Har I modtaget nogen nabohenvendelser?
Jan: Et medlem har endnu engang påpeget affaldsgården i Islev Have. Formanden har flere gange
sendt henstilling til Islev Have, idet der flyder affald. Ingen respons, så bestyrelsen (formanden)
kontakter Rødovre Kommune. Flere medlemmer af P/F Nørrevang får endvidere brev vedr.
overholdelse af foreningens regler (udstilling af storskrald mm).
Allan: Ingen
Betina: Ingen
Claus: Ingen
6. Aktivitetsliste
a. Er der noget vi mangler at følge op?
Intet
7. NørrevangsNyt – indhold
Fastelavn 2020, referat af best. møde, rækkefølge af indhold skal generelt være mere ”logisk”. Alle
medlemmer, med undtagelse af 6 medlemmer modtager Nørrevangsnyt pr. brev. De 6
medlemmer vil fortsat modtage pr. brev/tryk. Allan modtager Nørrevangsnyt til uddeling 😊.
8. Næste bestyrelsesmøde
15. september 2020 hos Claus
9. Evt.
Konkurrence på Facebook blev godt modtaget – og der er udtrukken vindere, som er kontaktet
direkte. Lodtrækning ligger som video på foreningens Facebook side.
Formanden takkede for et godt møde.
Referent:
Claus G. Pedersen
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