
Bestyrelsesmøde Kløverbladet d. 12. juni 2017 

Dagsorden 

1. Valg af formand, kasserer og sekretær 

2. Møde i september 

3. Renovering af fortov/vej 

4. Reparation af hul i vej 

5. Parken 

6. udvalg 

7. Økonomi 

8. Eventuelt 

 

Ad. 1.  

Som formand - uafklaret 

Klaus valgt som kasserer 

Thommi valgt som sekretær 

Renee valgt som mødeindkalder 

Ad. 2. 

Næste møde mandag d. 11. september hos Bo i Kløverbladsgade 36, 1. 

Ad. 3. 

Vi har været i dialog med bygherre, vi svarer at vi ikke har konkrete planer om fortovsrenovering, vi beder 

dem derfor om, at genetablere deres fortov. 

Vi er i gang med fortovsprojekt, men det afventer HOFOR og det projekt, der er i gang. Vi tager en 

gennemgang sammen med kontaktperson fra kommunen. Bo tager kontakt mhp. gennemgang af fortov 

med vejudvalg. 

Parkeringssituationen afventer kommunens udspil. 

Flere skilte forsvundet – 30 km zone ved Karensgade, Gerdasgade og Kløverbladsgade + indkørsel forbudt 

på hjørnet af Kløverbladsgade og Carl Jacobsensvej. Bo tager det med i mail til bygherre. 

Ad. 4. 

Tidligere har vi haft kommunen til at reparere hul i vej. Det må de ikke mere, så Klaus har taget kontakt til 

en entreprenør, som går i gang i løbet af ca. 14 dage. Klaus ansvarlig.  

 



Ad. 5. 

Renee undersøger forskellige mulighed for skiltning i lighed med et parkskilt, som opsættes ved indgang til 

parken i begge ender. 

Der findes bænke, som er af en god kvalitet – Klaus og Renee kigger på en løsning. 

Der søges nye medlemmer til parkudvalg – Vi ser gerne, at flere børne- og hundefamilier deltager. 

Ad. 6. 

Vedtægtsudvalg: Søren, Christian og Thommi  –  

Thommi indkalder til møde snarest muligt 

Vejudvalg: Liz, Lisbeth og Bo –  

Genetablering af skilt (indkørsel forbudt, ærindekørsel tilladt) Kløverbladsgade/Carl Jacobsensvej søges 

genetableret ved NRE/AP Pension/det nye byggeri. Bo tager kontakt til kontaktperson for byggeriet. 

Parkudvalg – hvem er interesserede 

Ad. 7. 

Klaus har sendt opkrævninger ud til alle grundejere, også de nye byggerier. Betalingsfrist 15. juni 2017 – 

Klaus sender rykkere ultimo juni 2017. 

Ad. 8. 

Bestyrelsen opfordrer til at der holdes sommerarrangement/-fest – der støttes gerne økonomisk 

 


