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Mødedeltagere: Ronald, Helen, Jens, Karina, Lars og Anna Louise (ref.)  Afbud: Brian 

 

Dele af bestyrelsesmødet refereres ikke, da disse kan indeholde personfølsomme oplysninger  

Parkering på egen grund 

Man må ikke nedlægge/undlade at bruge en parkeringsplads på sin egen grund for i stedet at benytte 

fælles p-pladsen. Bestyrelsen opfordrer alle, der har p-plads, til at få bragt forholdene i orden, så de bruger 

denne og ikke de fælles faciliteter. Bestyrelsen vil følge op på dette i de kommende måneder.  

 

Parkering generelt  

Selv om der er kommet meget tydelige markeringer af, hvor man må holde på fælles p-pladsen, er det nu 

set adskillige gange, at gæster har parkeret lige oven på parkering-forbudt bemalingen. Alle beboere bedes 

sige til deres gæster, at reglerne skal overholdes af sikkerhedsgrunde – der skal være plads til 

redningskøretøjer.  

 

Haveforeningsfællesmøder  

Der kommer nyt fællesmøde for helårshaveforeningerne på Amager. Det er ønske om at få etableret et 

bedre samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen, da nogle af foreningerne oplever, at folk ikke 

respekterer lokalplan mv., når de bygger, og at forvaltningen så efterfølgende giver dispensation. Det 

skaber utilfredshed og gnidninger.  

 

Sne 

Der er lavet aftale med det sædvanlige firma om snerydning. Det er dog vigtigt at huske, at alle haver har 

ansvaret for vejstykket ved deres egen grund og helt ud til midten af vejen. Der må IKKE saltes – men der 

skal til gengæld gruses. Der bliver indkøbt nye frostfrie grusbeholdere, som kommer til at stå ved 

indgangen, ved fælleshuset og mellem have 13 og 14. 



 

Papcontainere  

Vores papcontainere lider under hurtig op- og overfyldning. Man bedes klappe sine papkasser sammen, før 

man lægger dem i – så bliver der plads til meget mere.  

 

Vejbump  

Lars Meldgaard og Brian er i gang med opmåling og optegning af foreningens vejnet, idet kommunen 

kræver meget detaljerede tegninger til brug for tilladelse til midlertidige vejbump  

 

Skilte 

Anna Louise researcher på mulige skilteløsninger. 

 

Reparation af hegn 

Hegnet ved indgangen er revnet. Ronald vil bede hus- og vedligeholdelsesgruppen om at reparere det til 

foråret.  

 

Valg til Amager Vest lokaludvalg  

Amager Vest Lokaludvalg arbejder med politik og byudvikling på lokalt plan. Det betyder, at man som 

medlem af lokaludvalget får indsigt i og mulighed for at få indflydelse på, hvad der sker i bydelen. Vi har 

som haveforening mulighed for at opstille en repræsentant, så er nogen interesserede, kan de orientere sig 

på http://www.avlu.dk/om-lokaludvalget/. Bestyrelsen vil gerne have det at vide, hvis nogen vil stille op, da 

vi i givet fald skal indsende vedtægter mm. Seneste frist er 5. februar 2018.  

 

Næste bestyrelsesmøde er udsat fra slut-december til den 9. januar 2018.  

 

 

http://www.avlu.dk/om-lokaludvalget/

