Møde i Kløverbladet 11. september 2017 – Referat – referent Thommi
Dagsorden
1. Vej
Bo har været på tur med Henriette Skovgaard fra Københavns Kommune - Der er en del mangler og
små reparationer, som skal laves. Fliser udskiftes, forkant, rendesten og bagkant skal vedligeholdes af den
enkelte grundejer. Vejbrønde skal vedligeholdes - sættes eventuelt på arbejdsdag.
Fliser skal udskiftes, så der ikke er fare for fald osv., og der skal tages stilling til, om der skal være asfalt eller græs
i forkanten (ud imod vejen) - Kommunen overvejer påbud i forhold til fliser og forkant.
Der er lavet protokol over de mangler, som kan give påbud. Ca. 40 fliser skal skiftes, da de er ved at smuldre + en
del forkanter, som skal udbedres.
Bo undersøger og får tilbud på udbedring.
Skilte i Karensgade og Gerdasgade har fået renoveret skilte. Skilt mod Carl Jacobsensvej kan ikke genetableres,
ligesom 30 km. skilt ikke må flyttes

2. valg af formand
Bo er valgt som formand med akklamation - Vi beslutter, at foreningen tegnes af formanden og kasserer i forening.
Det betyder, at vi skal have 2 underskrifter på vigtige aftaler som vi måtte indgå. Jf. vedtægternes § 10
”Bestyrelsen træffer alle beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen træffer beslutning om
prokura. Bestyrelsen fører beslutningsreferat af alle møder. Ethvert medlem kan ved personlig
henvendelse til bestyrelsens sekretær modtage dette referat.”

3. Økonomi
Der er to restancer på grundejerforeningen, som er de sædvanlige. De rykkes af Klaus.
4. Parken
Renee har undersøgt hvilke møbler vi kan have i parken - Der bestilles tre bænke v/Renee, der bestilles grus til
etablering v. Renee.
5. Lundbeck
Kontakt er Camilla Gram Andersson og Svend, som gerne vil mødes med grundejerforeningens bestyrelse. Bo
tager kontakt til Lundbeck mhp. et møde. Vi skal have afklaret hvem der har vedligeholdelsespligten af "stien".
6. salg af grundstykke
Salg af grundstykke er næsten i orden, da vi ejer vejen.
7. Arbejdsdag
Der skal laves fundament af grus til bænke, tømmes regnvands brønde, renset kantstene, udskifte "pullerter" +
vedligeholde øerne, evt. stien Søndag d. 8. oktober kl. 13.00. Bo indkøber pullerter, Renee køber sodavand og øl.
Der smides indbydelse i postkasserne (Thommi), Opslag på facebook og hjemmeside. Mie Kløverbladsgade 26 post@moellerolesen.dk - mie
8. parkering
Kommunen er lige nu indstillet på parkeringsområde med begrænsninger. Vil vi det? Altså enten
betalingsparkering eller andre begrænsninger. Kommunen mener, at det skal være betalingszone - Det arbejder vi
videre med. Ketil undersøger det med de øvrige grundejerforeninger og det tages på generalforsamling næste
gang.
Dateas parkering er uafklaret. Liz sender korrespondancen til Bo. Bo spørger Henriette i Københavns Kommune
hvordan det går med fortov ved Dateas bygning. Gadenavns skilte.

9. velkomst til nye beboere - Opslag
10. generalforsamlings- og bestyrelsesreferat
Vi videresender generalforsamlingsreferat til Søren og herefter til Mie, som lægger på hjemmeside. Thommi
sørger for, at bestyrelsesreferater kommer på hjemmeside.

11. eventuelt
Renee kigger skilte til Karensparken
Næste møde tirsdag d. 14. november kl. 20.00 hos Bo.

Klaus Pedersen

13. sep. (for 5 dage siden)

til mig, renee, boheinemann, Ketil
Kære alle
Ifb med sag om frasalg af vores jordstykke på vejen er jeg blevet opmærksom på, at vi mangler at træffe
beslutning om prokura - altså hvem der tegner er foreningen.
Jeg vil foreslå at vi beslutter, at foreningen tegnes af formanden og kasseren i forening. Det betyder, at vi skal
have 2 underskrifter på vigtige aftaler som vi måtte indgå. Hvis det er ok med jer, kan du Thommi, så tilføje dette
punkt til referatet og sende det til mig. Jeg skal bruge beslutningen om prokura til at Bo og jeg herefter kan
underskrive skøde på vejen, som vi jo herefter ejer. Bo, kan du også maile mig dit cpr.nr..
Vores vedtægt ser sådan ud:
§10
Bestyrelsen træffer alle beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen træffer beslutning om
prokura. Bestyrelsen fører beslutningsreferat af alle møder. Ethvert medlem kan ved personlig
henvendelse til bestyrelsens sekretær modtage dette referat.

