
Referat af bestyrelsesmøde d. 24. september 2015 
 
Til stede:  Klaus, Reneé, Liz, Pernille, Ketil og Thommi (referent) 
Afbud:  Marc 
 
 
1. Fortovsprojektet. Endeligt tilbud. Finansiering/klaus.  
Arbejdet kan påbegyndes allerede 1. oktober, hvis vi siger god for det. 
Orienteringsbreve. Afspærring m.m. 
 
Klaus har undersøgt eventuelle lånemuligheder i banken. Vi kan stadig ikke låne da 
der ikke er mulighed for det i vedtægterne.  
Der er flere muligheder – Projektet kan udsættes eller laves i etaper. Hvis vi udsætter 
giver det måske påbud, som kan koste noget undervejs. Det vil tage yderligere 3 – 4 
år at opspare midler til projektet med den nuværende indbetaling til vejfonden. 
 
Det besluttes, at udsætte indtil det er afklaret om der eventuelt skal etableres 
klimatilpasning jf. punkt 2. Ketil, Thommi og vejudvalget undersøger et tilbud hos 
www.klima.dk.  Liz kontakter entreprenør og fortæller, at vi må udsætte 
fortovsopretning, da vi ikke kan låne penge til projektet. 
 
2. Tilskudsmulighed til etablering regnvandsopsamling/klimatilpasning i gaden 
(ikke hos den enkelte grundejer)/liz. 
 
Kommunen og HOFOR vil gerne have, at private Fællesveje etablerer en eller anden 
form for regnvandsopsamling, så kloakkerne kan tage vandet ved skybrud. Der kan 
søges om 100 % finansiering hvis der søges i 2015. 
  
Det har tidligere været undersøgt, og vi kan ikke bruge faskine løsning til opsamling af 
drikkevand. Vi ved dog ikke, om det også gælder regnvand, der langsomt skal sive 
ned. Der kan læses mere om ordningen på følgende Link: 
http://www.hofor.dk/baeredygtige-byer/skab-plads-til-regnvand/. Klimavej.dk kan 
eventuelt give tilbud på en minimumspakke. 
Ketil kontakter Klimavej.dk med henblik på møde primo november.  
 
3. Byggepladsen. Orientering. Skal vi foretage os noget i forhold til passage, 
støj m.m. Intet nyt vedr. fortovet og BIG-huset. Henvendelse vedr. det nederste 
af vejen, som bygherren gerne vil købe 
 
Der er skrevet til bygherre om støj, da de har arbejdet udenfor det tilladte. Firmaet har 
lovet, at det ikke sker mere. Vi undersøger og dokumenterer vejens tilstand på 
nuværende tidspunkt, så det kan dokumenteres, hvis der sker skader på vejen pga. af 
de mange tunge køretøjer. Thommi skriver til entreprenøren og henstiller, at lastbiler 
og andre tunge køretøjer ikke benytter Kløverbladsgade, Karensgade og Gerdasgade. 
De henvises til at køre ad Kløverbladsgade mod Carl Jacobsensvej. 
 

http://www.klima.dk/
http://www.hofor.dk/baeredygtige-byer/skab-plads-til-regnvand/


Klaus undersøger hvem der ejer vejen, altså hvem der eventuelt kan frasælge 50 m2 
vej (hjørnet, som ikke benyttes til andet end affald og parkering p.t.) som ligger tæt på 
Carl Jacobsensvej 
 
4. Udgåede træer. Der er døde og halvdøde rønnebærtræer ud for nr. 42 og 
Karensgade 3. Der skal købes nye. 
 
Det udskydes at plante nye træer indtil det er afklare,t om der skal etableres 
klimaløsning – Træet skæres ned eller males sølvfarvet af Reneé sammen med 
gadens børn til næste arbejdsdag eller før. 
 
5. Rottehul ved brønd på hjørnet af Karensgade/Kløverbladsgade. 
 
Klaus er i gang med rotteprojektet. Har kontaktet kommunen, som kommer og 
udbedrer skaden.  Klaus rykker, hvis der ikke sker noget snart.  
 
6. Arbejdsdag. Dato her i efteråret. De bagerste blomme- og mirabelletræer 
trænger til beskæring. Bestilling af container? 
 
Der afholdes fælles arbejdsdag søndag d. 25. oktober 2015, kl. 13.00 – 16.00, hvor 
der bl.a. beskæres træer i Karensparken, males træ, renses kloakbrønde i 
Karensgade og Gerdasgade (Kløverbladsgade blev ordnet ved sidste arbejdsdag) – 
Reneé kontakter Vej og Park for at få træstammer til bænke.  
Marc spørges, om han kan stå for dagen og uddelegere opgaver til bestyrelse og 
andre. 
 
7. Evt. 

Reneè står for et gløgg arrangement op mod jul, han finder medhjælpere og dato. 


