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Bestyrelsesmøde i GF Rugbakken  
Dato: 8. jan 2020 
Sted: Sorrentovej 38 (hos Monica) 
Tilstede: Hanne (næstformand), Monica (Best.medlem) og John (Formand) 

Agenda og referat: 
 

- Henvendelse fra kommunen vedr. ulovligligt vejbump ud for Sorrentovej 33. Vi har modtaget et tilbage fra NCC 
for anlæggelse af nyt vejbump.   

o Formanden har indhentet et tilbud fra NCC. Vi har modtaget tilbud på etablering af helt nyt bump, men 
det burde ikke være nødvendigt. Kontakt NCC igen og forhør om mulighed for at skrabe lag af.  

o Monica: Tjek om der findes gammel dokumentation for lovliggørelse af vejbump fra dengang de blev 
etableret.  

- Milanovej: Parkering og fremkommelighed.  
o Der virker til at være ro på parkeringssituationen. Bestyrelse vil ikke foretage sig yderligere lige nu.  

- Skiltning af hastighed i vores område er uklar!  
o Hanne vil forsøge at dokumentere i skrift og med billeder, hvor der er problemer.   

- Status på klimavej Engvej?  
o Intet nyt 

- Status på udvidelse af 3-timers p-zone til vores område (Italiensvej/Metroen)? 
o Intet nyt. Afventer budget hos kommunen.  

- Vejfest: Skade på telt og kompensation til Peder?  
o Forslag 1: Peter kompenseres med 2500kr. Dette skal også ses i lyset af at Peter har stillet telt og andet 

udstyr til rådighed til de seneste 3 eller 4 gange. Formanden tager kontakt til Peter.  
- Ny kasserer: Hvordan finder vi en ny frivillig til denne post? 

o Vi skal have fat i de unge. Formanden skriver et opslag på Facebook. Hanne og Monica vil undersøge et 
par mulige kandidater blandt den nye generation.  

- Fastlæggelse af dato for generalforsamling 
o Bookning af menighedssalen i Sundkirken. Hanne tager kontakt og undersøge mulige datoer sidste uge i 

maj måned.  
- Gave til afgående kasserer Povl Holm, som er fraflyttet vores område. 

o Vingave planlægges. 
- Observation: Der er opsætning af gule sten på forkanter af fortov er ulovlig. Stenene kan måske være med til at 

holde uvedkommende parkering væk. Hvis stenene er med til at forhindre, at lastbiler kører op for vores 
fortove, så tjener det et godt formål på trods.  

- Andet?  
o TDC opgravning i fortove for reparation af Coax-kabel 

▪ Sorrentovej 38: Forkerte fortovsflise nedlagt (der er ikke anvendt københavner fliser, som 
grundejer tidligere har bekostet for egen regning i forbindelse med renovering i 2012).  

▪ Sorrentovej 40: Samme problem som for Sorrentovej 38 (3-4 fliser i skel mellem SORR-38 og 
SORR-40). Formanden og Monica undersøger kontakt til TDC. Undersøg med Leif om han har 
noget nyt.    

 
 
 
Ved tangenterne. 
 
Formanden 
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