
G/F Rugbakken www.gf-rugbakken.dk 
 

Dato: 20-02-2015 Version 1.0 Side 1 af 7 

Mødedato: 19-feb-2015 

Sted: Sorrentovej 32 (hos Torben) 

Deltagere: Torben, Casper, Povl og John 

Fraværende: Øystein Juul Nielsen 

Referat fra bestyrelsesmøde i G/F Rugbakken 
Nedenstående agenda er opdateret i forhold til agendaen i mødeindkaldelsen på mail, men det kun 

rækkefølgen, der er ændret.  

Agenda: 

1. Trafiktælling 

2. Bank 

3. Engvej 

4. Nabohjælp  

5. Legende Børn 

6. Beskæring af bede ved vejbump 

7. Evt.  

 

Ad 1) Trafiktælling 

Ansøgningsbrev til trafiktælling blev forfattet januar sidste år. I mellemtiden har formanden haft møder 

med G/F Landlyst og G/F Fredenshøj. Vi har modtaget kopi af underskrifter for deres grundejere, som ligger 

ud til Italiensvej nordlige del, som vi ønsker trafiktælling udført for. Bestyrelsen gennemgik 

ansøgningsbrevet og rettede lidt på ordlyden og argumentationen. Vi regner med at sende ansøgningen 

afsted snarest.  
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Figur 1: Italiensvej nordlige del, som vi vil ansøge om trafiktælling for.  

Mere info om trafiktælling på private fællesveje her: 

http://www.kk.dk/da/borger/trafik/veje/aendringer-paa-veje/aendringer-paa-private-

faellesveje/trafiktaelling-paa-private-faellesveje 

Ansvarlig: John 

Ad 2) Bank 

Foreningens driftskonto er i dag hos Nordea, men banken giver ikke nogen rente på vores indestående 

kontantbeholdning (pt. Ca. kr. 700.000). Desuden er Nordeas webbank løsning lidt håbløs, samt 

gebyrbelagt. Vores kasserer har derfor undersøgt, hvad andre banker kan tilbyde, herunder Bank Nordik 

samt Arbejdernes Landsbank.  Efter som vores forening bliver betragtet som en erhvervskunde, så gælder 

der lidt andre regler end privat personer, herunder krav til fuldmagter vedr. transaktioner osv. Det er vigtigt 

at vi får en nem webbank-løsning til brug for vores kasserer, samt en markedsrente på indlån (vores 

kontantbeholdning). Et nærtstående bankskifte kan blive aktuelt.    

Ansvarlig: Povl (kasserer) 

Undersøg muligheder for placering af foreningens midler i obligationer eller lign. Bemærk! Bestyrelsen har 

bemyndigelse til at forvalte forenings midler uden generalforsamlingens forudgående accept/godkendelse, 

jf. vedtægter $ 4.2 Bestyrelsen administrerer foreningens midler. 

Ansvarlig: Torben og Povl.  

  

http://www.kk.dk/da/borger/trafik/veje/aendringer-paa-veje/aendringer-paa-private-faellesveje/trafiktaelling-paa-private-faellesveje
http://www.kk.dk/da/borger/trafik/veje/aendringer-paa-veje/aendringer-paa-private-faellesveje/trafiktaelling-paa-private-faellesveje
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Ad 3) Engvej 

Kantstene har udfald mod vejen flere steder langs fortov. Eftersom grundejer (Øysteins, Sorrentovej 39) går 

med byggeplaner vil vi afvente byggeriet, da entreprenørmaskiner mv. må forventes at trykke/forværre 

udfaldet yderligere.  

 

Figur 2: Kantsten udfald mod vejbrønd/vej på vores side af Engvej.  

Ansvarlig: Vi afventer. 
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Ad 4) og 5) Nabohjælp og legende børn 

Vi vil undersøge muligheden for at indkøbe og opsætte skilte med nabohjælp, da vi tror at det vil have en 

præventiv virkning på indbrudstyve.  

På sidste generalforsamling var det ønske om at sætte skiltning op med legende børn. Vi vil derfor 

undersøge muligheden for at indkøbe og opsætte legende børn skilte.  

Bemærk: Da kommunen skal godkende skiltning på private fællesveje vil vi først tage kontakt til kommunen 

og forhøre os. Vi vil gå en tur i vores område for at se på eksisterende muligheder for ophængning af skilte, 

eks. på eksisterende vejskilte, lygtepæle mv. Skiltning bør være på samtlige indkørselsveje til vores område, 

ca. 5 skilte.     

Ansvarlig: Casper og John 

Ad 6) Beskæring af bede ved vejbump 

Bede ved vejbump trænger til beskæring og rengøring, eks. på Sorrentovej. Bestyrelsen vil tage kontakt til 

”John” (efterlønner) i G/F Gefion og høre om han er interesseret i at hjælpe vores forening med beskæring 

2 gange årligt, for et mindre vederlag.  

 

Figur 3: Vejbump ud for Sorrentovej 30/32. Bemærk at steleren mod vejbedet ikke er synlig.  
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Ansvarlig: John 

Ad 7) Evt. 

 Undersøg muligheden for at forskønne/udnytte området ved blodbøgene (Genuavej/Sorrentovej). 

Hvem ejer trekanten? Kan området forvandles til et mødested eller mere interessant område, evt. 

med bænk. Gode ideer modtages gerne. Tag kontakt med Lars (nærmeste nabo) fra G/F Alhambra, 

og forhør om det er kommunen, som ejer arealet. Jf. område kort, som vi tidligere har modtaget fra 

kommunen, så ligger arealet i G/F Alhambras område. Det er muligt at ansøge om puljemidler til 

formålet via Amager Øst lokaludvalg: http://www.aoelu.dk/puljemidler/      

 
Figur 4: Arealet ved blodbøgene er markeret ved den røde pil.  

http://www.aoelu.dk/puljemidler/
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Figur 5: Arealet ved blodbøgene er markeret med gul streg.  

Ansvarlig: Casper og John 

 Opmaling af vejskilte i vores område. Vejnavn på enkelte vejskilte i vores område er svært læseligt, 

da den hvide tekst på mørkeblå baggrund er næsten væk. Tag kontakt til kommunen og forhør om 

de er ansvarlige for at opmale vejnavne eller om vi selv må gøre det.   
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Figur 6: Vejnavne er meget svære at læse på vejskilte i krydset Genuavej/Sorrentovej.  

Ansvarlig: John 

 Datoer for næste generalforsamling: Undersøg mulige datoer for kommende generalforsamling. 

Tirsdag 12. maj eller 18, 19. eller 20. maj. Foretrukne hverdage er tirsdag, onsdag eller torsdag. 

Forhør første med Sundkirken og book en dato efter de mulige datoer anført.  

Ansvarlig: John 

 

Ved tangenterne: 

John Nielsen, Formand 


