BPF
Bestyrelsesmøde
Dato: 7. oktober 2021
Tid: Kl. 19.30
Sted: Næsbyholmvej 45
Deltagere: Claus (CT), Janus (JP), Christopher (CN), Søren (SC)
Afbud: Carit (CS)
Referat (udkast)
1. Vejprojektet. Status og perspektiver. Herunder drøftelse af TDC’s
nedlæggelse af fiberkabel. (CT)
Status på deltagelse af naboerne på Sparresholmvej i projektet og
Engelholmvej. (SC)
PP’s opstart i første omgang udsat til nytår – med samme tilbudspris. TDC Har
dog netop meddelt at de udsætter gravearbejdet vedr. fiberkabel til februar
månes pga. af forsinkelse. Bestyrelsen drøftede den opståede situation.
Bestyrelsen ønsker ikke umiddelbart at gennemføre fortovsrenovering inden
TDC har gravet færdigt.
Bestyrelsen kontakter kommunens kontaktperson omkring situationen og
prøver at kontakte TDC for mulighed for evt. at fremskynde arbejdet. CT
undersøger konsekvenser ( fx indeks) ved evt. udsættelse af
fortovsrenoveringen til maj måned. CT beder Mads kontakte kommunen
omkring sagen og beder Anders forsøge at kontakte TDC.
Omkring spørgsmålet om naboerne på Sparresholmsvej er SC i kontakt med
dem. Bl.a. er TMF spurgt til hvem der har vedligeholdelsespligt på vejmatrikel
635. Svaret er at det er matrikels naboer, hvilket undrer bestyrelsen. Svaret er
videresendt til naboerne. SC vil forfølge spørgsmålet, da bestyrelsen ikke
umiddelbart kan forstå afgørelsen.
2. Parkering. Opfølgelse på GF-beslutning.
Carit har meddelt følgende: Min opdatering på parkingssagen:
Sagen er sendt til Kbh Kommune via Unopark. Vi har fået at vide, at det vil
tage et stykke tid (læs: måneder) før de har kapacitet til at behandle den.
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Ifølge Unopark kan der snildt gå 4-6 måneder før de får svar, så vi må væbne
os med tålmodighed.
Spejderbyggeriet. Status og udarbejdelse af henvendelse vedr. brug og støj
m.v. (Søren)
SC orienterede kort. Bestyrelsen vil invitere repræsentant fra gruppen til møde
for at få drøftet evt. støjproblemer ifm. brug af hytten, som ønsket på sidste
generalforsamling.
Udfærdigelse af dokumenter til AL vedr. bestyrelsessammensætning.
Underskrevet konstitueringsoversigt. CT sørger for de sidste underskrifter og
sender til banken.
Drøftelse af BPF’s forholden sig aktiviteterne vedr. Helhedsplan for Brønshøj
Torv/Kulturaksen. (Søren)
SC orienterede og gav foreløbig status. Opfordrede til at møde op på
workshop d. 13/10 workshop på Pilegården.
Drøftelse af forholdet omkring vej-servitutter vedr. vejudvidelse.
SC fremskaffer yderligere data om omfanget bl.a. via Plandata og
Københavnerkortet. Det er bestyrelsens indstilling at høre TMF om
mulighederne og vilkårene for ophævelse – og om TMF vil det. Har KK ikke et
ønske om vejudvidelse, så må de ophæves, så byggereglementet alene råder
for alle. SC udarbejder skrivelse.
Evt.
CT meddelte, at alle nu har betalt kontingent.
Bestyrelsen vil udsende information om vejprojekt og kravene om indklipning
af hække, som er vokset ud på fortovet. Ejer skal sørge for at der er plads til
brolæggerne.
Bestyrelsen skal drøfte medlemmernes vedligeholdelse af fortovene og
gennemse/revidere ordensreglerne.
Ct orienterede om salg og nye medlemmer.
Ref. SC

