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Referat fra bestyrelsesmøde 13. juni 2017   Dato: Tirsdag d. 13. juni 2017  Tid: Kl. 18.00 – 22.00  Sted: Jan Heitmann, Mosehusvej 6   Afbud: Claus Gregers Pedersen  Mødt: Betina, Allan, Erik og Jan   1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 10.januar 2017.  Referatet er godkendt af de fremmødte best. medlemmer   2. Regnskabsstatus fra kassereren.  Indestående: kr. 590.000  Restanter: 2 adresser mangler at betale kontingent  kr. 1200,- +3 x rykker - kr. 300 = 1500,- for hver.   3. Vejenes almene tilstand - Jan.  Vi har haft en snak om den fremtidige vedligeholdelse/ændring af vore veje  Vi har fået et overslagspris på nyrenovering af et stykke vej  Vi planlægger at prøve at finde en økonomisk model for en fremtidig plan  Erik undersøger belægningstyper. Vi hælder til at man skal bruge en "finkornet" asfalt.   4. Bestyrelsens vision - Videre drøftelse fra sidste møde.  At have indflydelse på områdets nuværende status og fremtidige udvikling   5. Behandling af naboklager - procedure  Der tages stilling fra sag til sag.   6. Nabohenvendelser.  Ejerforeningen har en god og positiv dialog med Cervo-gruppen.   7. Cervo-gruppen har 2 medlemsskaber  Cervo-gruppen har overtaget Frejas 2 medlemsskaber 
8. Dialogmøde vedr. trafikplan (Rødovre Kommune) - Betina  Betina har fremført ønsker omkring tilpasning af lyskrydset NFA/Slotsherrensvej  Påpeget at busforbindelsen er dårlig i vores del af Rødovre - flere busser skal  i gang FØR de nye beboere flytter ind i Islevhave.  Servicebussen bør også køre helt ud til Islev.  Rødovre kommune mener ikke at den nye Letbanestation bliver et  parkeringsknudepunkt.  Betina har fået en god kontakt til een af politikkerne i Byrådet.  Betina havde mange ting "på hjertet" til dette møde og følger op pr. mail  til dem som hun ikke nåede at tale med til dette møde.  Betina følger sagerne tæt.   
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9. Aktivitetsliste  
a. Hjemmeside - hvad mangler - hvad fungerer og hvad kan vi gøre bedre?   Indtil videre fortsætter hjemmesiden uændret.  Vi er enige om at hjemmesiden trænger til en modernisering - og Erik ser på mulighederne.   b. Veje og vedligeholdelse status - Allan og Jan  Vejreparationer er udført efter vores vejsyn.  Der vil være vejsyn igen næste år   c. Forsikring - Betina  Allan undersøger mulighederne for en betyrelses-ansvarsforsikring  som bør tegnes for bestyrelsesmedlemmerne.   d. Velkomstbrev - Betina  Under behandling - Betina vender tilbage.   10. NørrevangsNyt - indhold  Erik sørger for opsætning og tryk   11. Næste bestyrelsesmøde  Hos Claus tirsdag, den 3. oktober kl. 18.00   12. Evt.  Procedure vedr. for sene indbetalinger til ejerforeningen tages op som  et punkt ved næste bestyrelsesmøde.  Forslag fra Erik vedr. ændring af vedtægterne vedr. fast belægning  på udkørsler. Dette tages op som et punkt på dagsordenen på næste best. møde.    Ref: Jan Heitmann 
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Bestyrelsen 
ønsker jer 

alle en rigtig 
god sommer. 

Opslagstavlen 
 

Nørrevangsnyt optager gerne indlæg af 
almen interesse for områdets beboere fra 
medlemmerne. Indlæg afleveres til 
bestyrelsens medlemmer. Anonyme indlæg 
optages ikke. 

HUSK: 
Fra  den 1.6 – 31.8             
skal der være fred og ro 
for havemaskiner. 
 Lørdage før kl. 9.00 og 
efter kl. 16.00 
Søn- og helligdage før kl. 
10.00 og efter kl. 13.00 
Se evt. ordensreglement på 
hjemmesiden 
 


