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Referat fra bestyrelsesmøde i G/F Rugbakken 
 
Møde afholdt d. 13. marts 2019 hos Povl Holm (ITA-53) 
 
Deltagere:  
 

Povl Holm (kasserer), ITA-53  
Monica Lindhardt (best. medlem), SOR-38  
Hanne Wilhjelm (næstformand), ITA-51  
John Nielsen (formand), SOR-44 

 
Bemærkning: Hele bestyrelsen var samlet.  
 
Dagsorden / beslutninger og aktioner:  
  

• Valg af mulige datoer for afholdelse af generalforsamling: 21. eller 23 maj er måske ledige. Povl 
følger med Ina i Sundkirken/Allehelgens kirke.    

o Indkaldelse: Hvem er på valg – og hvem ønsker genvalg? I ulige år vælger næstformand, 
kasserer og en suppleant samt en revisor og en revisorsuppleant. John laver udkast til 
indkaldelsen. Povl er på valg og modtager genvalg. Hanne er på valg og modtager 
genvalg. John følger op med Hanne Dam (revisor, SORR-28) og Rasmus Bukkehave 
(revisor suppleant, SORR-48).   

o Skal vi bestille smørrebrød igen? Vedtaget og Povl bestiller med hjælp fra Monica.  
o Indkøb af diverse (øl, vand, kaffe, tebreve og småkage). Formanden står for dette.  
o Afhentning af nøgle: Povl. Regnskab skal startes op da det skal vedlægges indkaldelsen 

(underskrevet).  
o Forslag til kontingent: Bestyrelsen foreslå et kontingentfrit år.  

• Op-maling af Vejskilte: Hanne tjekker op. Tjek referat og beretning fra foregående år.  
• Klimaprojekt Engvej 

o Status? Projektet er ikke dødt jf. svar fra Sara Kirstine Bastholm fra HOFOR. Projektet 
står i kø.  

• Status på ansøgning om etablering af parkeringszone for vores område  
o Afventer 2020 budget hos kommunen – risiko for at det ikke kommer med i budgettet. 

Tjek med Annemette.   
• Parkeringsproblemer på Milanovej. Har modtaget flere henvendelser fra grundejere på 

Milanovej. Problemet er delvist uløseligt. Vej er smal, udkørsler ligger tæt på hinanden, der er 
for lidt plads. Vi opfordrer alle beboere på vejen til at udvise hensyn til hinanden, og at man ikke 
parkerer store varebiler/transportbiler på vejen. Jf. vores vedtægter: §9.4: Der må ikke parkeres 
køretøjer, der har en totalvægt på over 3.500 kg på foreningens veje. 

o Skiltning med ”Privat fællesvej – beboer og ærindekørsel tilladt” er IKKE tilladt af 
kommunen. Formanden har forhørt om vi må skilte i forsøget på at holde 
uvedkommende parkering væk – selvom vi ikke har hjemmel til at håndhæve denne 
skiltning såfremt uvedkommende vælger at parkere på trods. Konklusion: Skiltning 
ulovlig, og bestyrelsen vil ikke indkøbe og opsætte disse skilte.  

o Visse problemer skabes af egne beboere på vejen.  
o Hanne vil forfatte en tekst til omdeling/opslag.  
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• Skal vi inviterer Nabohjælp til at komme og holde et indlæg på vores generalforsamling? Forslag 
fra Torben (SOR-32) på vores FB-gruppe. Tror godt at vi kan presse et kort foredrag ind på max 
30min varighed.  Ja tak! Formanden undersøger og tager kontakt til nabohjælp.  

• Status på vores vejbede og gartner? Hanne følger op, evt. kontakter ny gartner.  
• Status på veje og fortove: Formanden laver en status til den årlige beretning på 

generalforsamlingen.   
o Lunke ud for Genuavej 43 efter opgravning af ledning. Der er blevet lagt en lap på for 

udbedring af lunke efter klage til HOFOR. Deres entreprenør Munck har udbedret, men 
er det godt nok?    

• Vejfest? Bestyrelsen lægger op til at der afholdes en vejfest midt august efter skolestart, evt. 
lørdag d. 17. august. Tjek med Peter (MIL-55) og Søren (MIL-53).   

• Affaldsbeholdere – er der nogen af beholderne som kan deles? Hanne tager kontakt til 
kommunen.  

• Trafiksikkerhed: Kontakt kommunen vedr. mulighed for at sikre hjørnet 
Strandlodsvej/Sorrentovej 40, 42 og 44. Der har været flere farlige situationer med biler og høj 
hastighed, og især om vinteren er det livsfarligt at gå eller cykle i svinget hvis der kommer biler. 
Vejen bliver ofte isglat, og biler kører lige ud i svinget eller op på fortovet.  John tager kontakt. 

• Andet?  
o Forslag fra Ditte (SOR-30) på vores FB-gruppe om der kan gøres noget (forskønnelse 

eller lign.) ved området omkring blodbøgen på Sorrentovej. Bestyrelsen: Da området 
ikke er vores kan vi ikke gøre noget.  

 
 
 
Ved tangenterne: 
 
/Formanden 
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