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Referat fra bestyrelsesmøde i GF Rugbakken 
 

Dato: 30. marts 2017 

Til stede: 

 John Nielsen, formand 

 Povl Holm, kasserer 

 Hanne Wilhjem, bestyrelsesmedlem  

 Torben Andersen, bestyrelsesmedlem (referent) 

 

Agenda: 

- Status på Italiensvej 

- Parkeringszone 

- Status på Engvej som skybrudsvej 

- Investering af foreningens formue 

- Skilte 

- Fejemaskine 

- 100 års jubilæum 

 

Status på Italiensvej 
Efter vi har fået besked om, at Italiensvej overgår til offentlig vej efter trafiktællingen, har vi intet hørt fra Kbh. 

Kommune og formalia.  

Bemærk: Dagen efter fik vi besked fra om, at Italiensvej officielt er overgået til offentlig vej pr. 1. maj. Læs mere 

her: http://www.gf-rugbakken.dk/2017/03/31/italiensvej-overgaar-til-offentlig-vej-den-1-maj-2017/ 

 

Parkeringszone 
Povl Holm har deltaget i møde på Skolen ved Sundet (SVS) om parkering og indvirkning på parkering langs 

metrolinjen samt i vores område – efter indførelse af 3-timers zonen ved Lergravsparken. Mødet blev 

arrangeret af Amager Øst Lokal (AØLU) udvalg og afholdt med repræsentanter fra kommunen samt øvrige 

grundejere i vores område. Det har vores interesse, da Italiensvej i stigende grad bliver benyttet til 

lufthavnsparkering og vi frygter, at denne tendens vil sprede sig til sidevejene, hvor der er dårligere plads til 

parkering.  

På mødet var der enighed om at indførelsen af parkeringszonen ved Lergraven havde skubbet 

parkeringsproblemer ud i de omkringliggende områder. Desværre blev problemerne opfattet ret forskelligt i 

forskellige områder, så der var ikke en fælles holdning. Vi kan derfor ikke forvente opbakning, hvis vi ønsker at 

http://www.gf-rugbakken.dk/2017/03/31/italiensvej-overgaar-til-offentlig-vej-den-1-maj-2017/
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få indført en tre timers parkeringszone. Samtidig er parkering på Amager ikke en politisk prioritet, så vi står 

alene. Bestyrelsen mener ikke problemet er stå stort at vi kan/skal gøre ved det lige nu. Kommunen er i øvrigt 

blevet meget restriktiv med indførelse af tidsbegrænsede P-zoner pga. ændringer i den såkaldte P-

skivebekendtgørelse. 

 

Status på Engvej som skybrudsvej 
Projektet er stoppet af HOFOR , da Kbh. Kommune tidligst er klar med deres del af projektet i 2020. Derfor er 

der desværre ikke udsigt til totalrenovering af Engvej. Der kommer evt. et nyt og mindre projektet. Povl laver 

oplæg på Generalforsamlingen på det nye projekt. Gefion vil nok få et tilbud på overfladebehandling og John 

tager kontakt for at høre om vi evt. kan være med.  

 

Investering af foreningens formue 
Forenings formue er betydelig, og vi ønsker at fastholde den, indtil vi har en formel overdragelse af Italiensvej 

til kommunen (overgår til offentlig vej den 1. maj 2017). Vi skal sikre en bedre forretning af kapitalen. Povl 

kontakter Arbejdernes Landsbank (vores nuværende bankforbindelse) for at få en tilbud på rente med 2 års 

bindingsperiode. TA undersøger alternativer via Mybanker.  

 

Skilte 
Indkøb af legende børn skilte og Nabohjælp skilte. John køber ind og iværksætter. 

Rengøring/opmaling af vejskilte (med vejnavne). John undersøger med kommunen, hvordan dette foregår. 

 

Fejemaskine 
Vi skal finde et nyt sted til opbevaring af fejemaskine, da Benjamin fraflytter. Vi spørger på generalforsamlingen 

og en laver en opslag i Facebook gruppen om nogen har plads. 

 

100 års jubilæum 
Foreningen har 100 års jubilæum i okt. 2017. Det skal fejres sammen med vejfesten. Datoen for vejfesten er 

fastsat til lørdag den 19. august. John slår dette op på Facebook. Forslag om helstegt pattegris mm.  

Jubilæet i oktober vil evt. blive markeret i form af en Reception, med udstilling af foreningens gamle 

protokoller og lidt historiefortælling. Povl vil skrive oplæg til historiefortælling ud fra vores arkiv med referater 

fra gamle dage. Skriv til Sundby Lokalhistorisk samling om der findes billeder fra området, da viser området for 

100 år siden. 

 

Referent Torben Andersen 


