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DAGSORDEN

Ad3. Bredbånd
Fibernettet er solgt fra Dong til TDC, og TDC har valgt ikke at udbygge deres fibernet, så TDC vil ikke
give tilbud på et fibernet. Alternativt kan TDC installere et Coax-net baseret på eksisterende kobbernet.
Mathias undersøger hvilke udgifter gravearbejdet vil andrage samt øvrige udgifter og arbejder de
forskellige netformer vil medføre.
Ved TDC løsningen vil der både være tale om en opgraderet pakke med bredbånd til både PC og TV.
Mathias kontakter TDC for at høre om de kan stille med en konsulent til vores Generalforsamling.
Yderligere søges der medlemmer til udvalgsarbejde og Mathias vil i den forbindelse kontakte Keld
Knudsen og Ingrid fra Mosesvinget samt Børge Nielsen, øvrige interessenter kan kontakte Mathias.
Bestyrelsen tiltræder, at Mathias forsætter arbejdet og, at han kontakter TDC på foreningens vegne
samt sender adresselister på Grundejerforeningens medlemmer til TDC.
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Ad1. Dagsorden godkendt
Punkt 3 Bredbånd blev rykket op som punkt 1 Så Mathias kunne få behandlet punktet som det første.
Ad2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde.
AD punkt 9.Det sidste afsnit har fejlagtigt været med, det er en kopi fra et tidligere referat og er nu
slettet.
Ad4. Byggesager/Nabo rod.
Ingen Nye byggesager.
Bestyrelsen vil ikke gå ind i nabostridigheder om rod og byggeaffald i haven. Det har været diskuteret
om foreningens vedtægter giver mulighed for, at bestille oprydning på medlemmernes grundstykker og
om dette i givet fald skal ske på foranledning af bestyrelsen eller medlemmerne/naboerne.
Ad5. Veje og Stier.
Grundejerne på Mosesvinget har med mere end 80% positive tilkendegivelser bedt Københavns
Kommune om at foretage en trafiktælling af Mosesvinget. Såfremt mere end 50% af trafikken er
gennemkørende skal Kommunen nedbringe den gennemkørende til under 50%
HBL har fundet priser for skiltning på foreningens stier, overslaget for 12 skilte er ca. 22.000 excl.
opsætning og transport.
Harespringet 5, 6, 7 og 8 har udtaget syn- og skønsforretning mod grundejerforeningen/brolæggeren i
forbindelse med fortorvsrenoveringen som var afsluttet i 2010. JAN hører foreningens advokat om dette
punkt.
Uglestien bliver færdiggjort til foråret når vejret tillader det.
Ad6. Vejbidrag.
JAN rykker foreningens advokat for svar på forespørgslen om et medlems indsigelse vedr. afvisning af
medelmmets forslag på generalforsamlingen 2011.
Ad7. UG-Nyt.
Deadline 9. Februar 2012. Der er punkter vedrørende bl.a. postkasser, budgettet i foreningen og
fastelavn, samt opfordring til medlemmerne og af melde til til valg til bestyrelsen og festudvalgene.
Ad8. Fra Formanden
HBL stiller op til genvalg på forårets (2012) generalforsamling.
HBL har modtaget svar fra kommunen vedr. indsigelser til Kommuneplanen 2011. Kommunen mener
ikke at foreningens indsigelser giver anledning til at foreslå ændringer af forslag til kommuneplan i
2011.
Ad9. Fra kasseren
SSS forslag til opgørelse af forenings andele i vejlauget fra 13 til 35 andele er tiltrådt af bestyrelsen.
Forhøjelsen af andele skyldes ønske om, en mere ligelig fordeling af udgifter på vedligeholdelse af
vejlauget/grundejerforeningens stier og fællesarealer (Bestyrelsen støtter Budgetforslag A).
Regnskab 2011 er godkendt af foreningens revisorer.
Budget for 2012 opererer med et lille underskud i Grundejerforeningen og et nul resultat i Vejlauget.
Byggelånet (i forb. Med fortorvsopretningen) er der ikke bemærkninger til.
Skattefradraget for eventuelt lån i forb. med fortorvsopretningen andrager for 2011 kr 1.542
Medlemmernes gæld til foreningen er faldet , restancerne udgør samlet kr. 29.960.
Ad10. Eventuelt
Det nye busstoppested Mellemvangen/Hareskovvejen er taget i brug og buslinie 250S stopper nu her.
Ad11. Næste møde
Næste møde er planlagt til onsdag 07.marts 19:00 hos Søren Storkebakken 27.
Ordinær generalforsamling indkaldes til afholdelse onsdag 14. marts 2012, alternativt torsdag 15.
Marts 2012.
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