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Dato: Tirsdag d. 12. juni 2018   
 
Tid: Kl. 18.00 –  22.00 
 
Sted: Erik, Mosehusvej 4  
 

Tilstede:  Gert (indkaldt sup.) Betina, Allan, Erik og Jan 
 

Afbud: Claus 

 
. 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 18. januar 2018 
Det blev godkendt 

 
2. Regnskabsstatus fra kassereren. 

Bank: 877.000,- 
Ubetalte regninger: kr. 200,- til nets 
2 medlemmer sendt til incasso – i alt kr. 3000,- 
3 medlemmer sendt til inkasso – manglende betaling af rykkergebyr i alt kr. 900,- 
Samlet tilgodehavender kr. 3900,- 

 
3. Vejene – Allan og Jan 

Tilbud på diverse arbejder godkendt bliver udført inden for de nærmeste uger. 
Vi er opmærksomme på Åmosevej 27 hvor der er problemer med afvandingen. 
Den rigtige løsning kan være en ny tilslutning til bestående kloak.  
Vi har sat den på obs listen og følger udviklingen. 
 

 
4. Nabohenvendelser: 

 
a. Behandling af anonyme henvendelser til bestyrelsen. 

Betina har modtaget en anonym henvendelse.  
Vi har i den anledning besluttet at vi i bestyrelsen ikke behandler anonyme henvendelser. 
Hvis afsenderen på henvendelsen er bestyrelsen bekendt kan den anonymiseres i den videre 
behandling hvis det ønskes. 

 
b. Spejle ved vejkryds på Åmosevej. 

Vi synes ikke umiddelbart at det er en god ide… men vi minder om at der er højre vigepligt også i 
grundejerforeningens område. 

 
c. Er der kommet andre nabohenvendelser? 

Der er kommet input vedr. måden FB gruppen pf-nørrevang administreres. 
 
Man ønsker en mindre restriktiv censurering af indkomne kommentarer i FB-gruppen end der 
tidligere har været praktiseret af formanden. 
 
Betina vil præcisere rammerne for brugen af PF-Nørrevangs FB gruppe 
og tilpasse den på siden. 
 
Medlemmer kan oprette en gruppe i eget regi, som kan varetage interesserne vedr. byggeriet på 
SPF grunden hvis det skønnes at der er et behov for det. 

 
 
 
 

5. Aktivitetsudvalget – orientering – Betina 

Betina efterlyser ”flere hænder” i aktivitetsgruppen. 
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Der er ingen særlig tvang til at deltage i alle aktiviteter, men man kan byde ind med det man har lyst 
og tid til. 
  
NørrevangsNyt vil indeholde en tilmeldingsblanket for tilmelding til sommerfesten den 11. august 
2018. 

 
Der bliver afholdt loppemarked på søndag d. 17. juni og så er vi i gang med planlægningen af en 
sommerfest d. 11. august.  
Pt. har vi planer om at lave en kage dyst hvor der vil blive uddelt præmier. 
Fremtidige forslag til aktiviteter kunne være et julemarked 
 

6. Høringer – Betina 

Betina har lagt 2 høringer ud på FB og hjemmesiden 
Den 1. var vedr. trafikplanen og her har Betina sendt følgende til Kommunen: 
 
Høringssvar fra Betina Larsen 
Forslag til Kommuneplan 2018 
Sagsnummer: 01.02.03-P15-1-18 SvarID: 37 
Indsendt af Betina Larsen 
Dato 18.03.18 
Allerede da der blev givet tilladelse til byggeriet Islevhave, blev området omtalt som stationsnært pga. 
den kommende letbane. 
Af samme grund vil der ikke være p-pladser nok, hvis samtlige husstande i Islevhave anskaffer 2 biler.  
Der er brug for flere busafgange i området, samtidig med at boligerne i Islevhave står klar til 
indflytning. Dette begrunder jeg med, at familier i dag har en stram tidsplan og er der sparet på den 
kollektive trafik, så vælger man bil nr. 2 til. 
Med andre ord ønsker vi et mere miljøvenligt område, så er vi nødt til at have flere busafgange i takt 
med at befolkningsantallet stiger, og ikke først når letbanen kommer. 
Når det så er sagt, så er der også en del bløde trafikanter i området.  
Vi har tidligere efterspurgt at der bliver givet grønt lys til de bløde trafikanter der skal krydse 
Slotsherrensvej ved Islevdalsvej/Niels Frederiksens Allé.  
De billister der kommer fra Islevdalsvej og svinger til venstre ud af Slotsherrensvej, overser ofte de 
bløde trafikanter, som så må springe for livet. 
Nu kommer der snart flere borgere til området, og vi håber denne lille sikkerhedsforanstaltning kan 
blive en realitet inden for nærmeste fremtid, da jeg kan læse I vil have fokus på bedre forhold for 
cyklister. 

 
Den 2. var vedr. RKs støjplan uden nogen fra foreningen der reagerede. 
og her har Betina sendt følgende til Kommunen: 
 
Høringssvar fra Betina Larsen 
Forslag til Støjhandlingsplan 2018-2023 
Sagsnummer: 09.11.00-P15-1-18 SvarID: 63 
Indsendt af Betina Larsen 
Dato 10.06.18 
Det er positivt, at der nu kommer fokus på støjniveauet i Rødovre. Jeg mangler bare mere fokus på 
ring 3 samt nedkørslen bag Vesterhusvej.  
Her er støjniveauet meget højt og jeg foreslår der også bliver kikket på muligheder i det område. 
Yderligere vil det være til glæde for de mange parcelhusejere i Islev, hvis I sørger for lyddæmpende 
asfalt på Slotherrensvej. 
Skab liv i Islev, ved at gøre det ekstra attraktivt med støjdæmpende foranstaltninger. 

  
7. Aktivitetsliste  

 
a. Manglende afmærkning efter reparation af bump – Betina 

Betina har kontaktet RK Teknisk Forvaltning – der er intet sket i den henseende. 
Det er tilsyneladende ikke ServoGruppen der har gravet  - Betina følger op. 

 
b. Renholdelse af vores veje mens byggeriet står på – status – Betina 

Betina har rykket for svar hos ServoGruppen.. der lover at tage aktion omg. 
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Morten Borup har bedt jordfolkene om at rengøre efter sig. 
 

c. Har vi modtaget svar på følgende fra Teknisk Forvaltning - Hvem ejer kloakkerne i forhold 
til den øgede trafik og hvor gamle er de? 

Vi forsøger fortsat at få svaret – Allan følger op. 
 

d. Problemer med regnvand på hjørnet Slotsherrensvej/NFA – status – Allan 
Regnvandsbrønde tilhører kommunen og de løser problemet. 

 
e. Hjemmeside – Erik 

Der arbejdes videre med at få den rigtige løsning  - Erik arbejder videre. 
 

f. Parkering status – Erik 
Vi har kontaktet et af parkeringsselskaberne for at få hjælp. 
Vi har valgt i bestyrelsen at afvente udviklingen i forbindelse med indflytningerne i  
I Islevhave, 

 
g. Forsikring – Claus 

Da Claus er forhindret d.d. tager Betina kontakt til Claus om en status. 
Alternativt kan Allan overtage opgaven deadline er næste bestyrelsesmøde 

 
h. Persondataforordning – Betina 

Erik har lavet et skema som vi deler via et link med oplysninger om hvad vi hver især gemmer af 
personlige oplysninger. 
Betina laver et opslag på hjemmesiden og FB gruppen til medlemmerne hvis de vil vide hvilke 
oplysninger vi har om medlemmerne. 

 
i. Status på vedtægtsændringer – Allan og Claus 

Vi tager det op igen på næste møde 
 

8. NørrevangsNyt – indhold  
Indbydelse til sommerfest 
Vedr. Loppemarked – hvordan forløb det? 
Reminder til deadline på forslag til generalforsamlingen 

 
9. Næste bestyrelsesmøde 

 
Onsdag, den 3. oktober  
 
Hos Jan kl. 18.00 – Mosehusvej 6 

 
Næste generalforsamling 22. nov. 2018 – i Kostalden 
Bestyrelsen møder kl. 18.00 – mødet starter kl. 19.00 

 
10. Evt. 

Der var ikke noget til eventuelt 
 
 
 
Ref.:  JH 27. 

  
FORSLAG DER ØNSKES BEHANDLET PÅ 

GENERALFORSAMLINGEN, SKAL VÆRE 

FORMANDEN I HÆNDE SENEST D. 1. OKTOBER 

2018 
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Loppemarked i Parcelforeningen Nørrevang. 

Aktivitetsgruppen havde arrangeret vejloppemarked d. 17. juni og selv om vejret fra morgenstunden ikke helt 

lod til at være med os, så viste det sig alligevel at blive en hyggelig dag uden ret mange dråber. 

 

Tak til alle jer der bakkede op om arrangementet  
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SOMMERFEST  
Kom til årets fest i Parcelforeningen Nørrevang 

Lørdag d. 11. august 2018 

Kl. 15.00 – sidste medlem går hjem  

Åmosevej (fastelavnspladsen)  

Vi byder på underholdning, godt selskab og lækkert humør. 

Så tag familien og selskabspapegøjen i hånden og kom med   

Program: 

15.00 - Aktivitetsgruppen byder velkommen 

15.15 - Kagedyst: Præmien er 1 stk. gavekort kr. 200,- for bedste kage og 1 stk. gavekort kr.          

200,- for flotteste kage. 

Hygge med medbragt kaffe/te og kage fra kagebordet. 

Aktiviteter: 

Kl. 16.00 – 17.00 

Ansigtsmaling 

Sækkevæddeløb 

Hvad er der i kassen? 

Huske spil 

Flødebolle konkurrence  

Fællesspisning 

Kl. 17.30 

Medbring selv mad og drikke. 

I tilfælde af afbrændingsforbud må engangsgrill IKKE benyttes. 

Tilmelding senest 5. august på mail betinal2610@gmail.com eller 23235406 

HUSK at skrive hvis du vil medbringe en kage og deltage i kagedysten  

Med venlig hilsen 

Aktivitetsgruppen 
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