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Bestyrelsesmøde i GF Rugbakken 
Dato: 21/3-2018 

Deltagere: John (formand), Povl (kasserer), Hanne (best.medlem) og Torben (best. Medlem) 

Sted: Hos Torben (Sorrentovej 32) 

 

Agenda: 

1. Dato for leje af Sundkirkens lokale til brug for afholdelse af generalforsamling 

a. Når vi har fået bekræftet datoen for leje af lokale, så kan vi planlægge derefter  

2. Investering af foreningens formue 

a. Hvad gør vi? 

3. Status på parkering i vores område 

a. Flertal blandt GF’er i vores område for indførelse af 3-timers p-zone i vores område 

4. Status på Projekt Engvej 

5. Status på gartner til renhold af vores bede? 

6. Opsætning af Nabohjælp skilte 

a. Jeg mangler at få sat et par stykker op 

7. Der er endnu ikke indkøbte skilte til legende børn 

8. Andet? 

 

Ad 1) Dato for Generalforsamling 

Generalforsamling afholdes i Sundkirkens lokaler onsdag den. 30 maj 2018 kl. 18-21. 

Torben: Tilføj begivenhed i vores FB kalender 

JN: Send mail ud til vores mailliste. Indkøb af diverse.  

Skriftlig Indkaldelse skal sendes ud mindst 14 dage før.   

Povl undersøger med smørrebrød udover kaffe, kage, øl og vand.  

Povl: Afhenter nøgle til kirkens lokaler i deres kontortid.  

Povl og Hanne: Send input til John vedr. status på Engvejsprojektet og mulig indførelse af 3-timers p-

zone i vores område - til brug for beretning.  

Povl laver regnskab (er lavet, men skal revideres) og budget.  

Ad 2) Investering af foreningens formue 

Povl og John aftaler møde med banken snarest for placering af foreningens formue i 

realkreditobligationer.  

Ad 3) Parkering 
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Der var stort flertal for udvidelse af 3-timers p-zone til at omfatte vores område. Ansøgning til 

kommunen er sendt i udkast til de 8 involverede GF’er.  

Ad 4) Projekt Engvej 

Status: Projektet er sat i kø hos HOFOR med implementering i 2021. Bemærk: Det store projekt 

Italiensvej (kanaler og underføring under metroen ud i Øresund) er kommunens projekt, og 

implementering er sat til år 2023.  

Ad 5) Gartner 

Bestyrelsen stemmer for at indgå aftale med gartner. Torben sender besked ud til vores mellem på 

vores GB gruppe. 

Ad 6) Opsætning af Nabohjælp skilte 

3. stk. nabohjælpskilte er opsat. John og Povl aftaler opsætning af de sidste 2 skilte.  

Ad 7) Legende børn skilte 

Vi tager stilling til indkøb efter at nabohjælp skilte er sat op.  

 

Ad 8) Andet? 

Afholdelse af Fastelavns arrangement? Nedstemt og der er i forvejen rigtigt mange arrangementer på 

skole, fritidsklubber og sportsklubber. Det er nedstemt.  

Sponsering (tilskud) til Leif og Marianne Halloween arrangement: Bestyrelsen stemmer for opbakning og 

sponsering. Povl snakker med Leif og Marianne.  

Vejfest: Snak med Peder og Søren vedr. mulig dato i august. John tager kontakt til Peder Wiese og Søren 

Steffensen. Festkomite skal sammensættes på generalforsamlingen.  

  

Ved tangenterne: John 


