
Referat fra bestyrelsesmøde med Hans  

DEN 24. FEBRUAR 2022 KL 18.30 I BESTYRELSESLOKALET SKOVFOGEDENGEN 81 

 

Til stede: Hans, Henriette, Jonna, Kim, Elsebeth og Poul 
Afbud: Jan, NJ, Sussie og Valentina 

 

Hans: 

Nyt fra Hans 

************** 

Til Hans: 

 

1. Beskæring af træer ved nyttehaverne/legeplads mod ”mod godset” 

Bliver kigget på, det skal være en ude fra som beskærer. 

 

2. Afretning af plankeværk/hæk i Skovfogedvænget hvor nr. 44 ligger (ved haverne mod villaerne.) 

Det er i gang. 

 

3. Nye ekstra P-pladser på hver side af garagerne (beliggende på samme side som hvor der er 

campingvogn og trailerplads er) 

Hans vil se på det sammen med Poul. 

 

4. Reparation af huller på stier og veje i Karlsgave, samt afretning af vejbrønde og udskiftning af 

rustne vejbrønde. 

Hans får KTS til at lave en gennemgang. 

 

5. Gennemgang af cykelskure/ døre cykelskure. 

Hans får tømreren til at lave en gennemgang. 

 

6. Bordbænk der står neden for legepladsen ved nr. 45, trænger til udskiftning af rådene brædder. 

Der bliver set på det. 

 

7. Kan der blive gjort noget ved de håndværkerbiler som holder på stierne? De holder der i flere timer 

eller hele dage. Dette giver utryghed for beboer, da ambulancer, Falck transport, brandbiler osv. 

ikke kan komme forbi. 

Hans snakker med dem om dette. 

 

8. Store kampesten ved enden af den lille sti, der går fra Skovfogedvænget ned til P-pladsen ved 

børnehaven. Biler kører stadig ud den vej. 

Der skal søges på ny hos politiet. 

 

9. Pullert (sådanne en som ved gågaden) der kommer op fra et hul i jorden så man ikke kan køre ind 

på vendepladsen i Skovfogedvænget og andre steder hvor der er indkørsel forbudt i Karlsgave 
Hans vil tjekker hvad prisen ville være. 

 

10. Rampe fra Skovfogedengen op til multibanen, skal gøres bredere, traktoren er for bred til at køre på 

rampen op. 

Det bliver lavet. 

 



11. Lamper i Karlsgave kan de blive gennemgået f.eks. fredag, hver eller hver anden uge. Da det ikke 

bliver meldt når div. pære springer. 

Hans siger at de skal gøre det hver 14. dag. 

 

12. Efeu er ikke fjernet over alt, kan disse blive fjernet? 

Der må ses på hvor slemt det er. 

  

13. Udsugninger trænger til at blive gennemgået/renset i hele Karlsgave. 

Langtids budget. 

 

14. Nedsænket måtte i fælleshuset. 

Hans finder noget på Skovbakken, hvor de har en gummimåtte. 

 

15. Led lys i fælleshuset og vaskerier i stedet for lysstofrør, samt en gennemgang af ledningsnettet i 

fælleshuset (og nye kontakter) samt afmærkning af sikring grupperne i gangen i fælleshuset. 

Hans skal have en pris + det skal på langtidsbudget. 

 

16. Statusrapport omkring nye tage i Skovfogedengen? 

Kan holde 5 år. Der er så småt sat gang i processen. 

 

17. Kan Valentina få lov at gøre rent osv. i bestyrelsens mødelokale 1,5 til 2 timer om måneden. 

Det er godkendt. 

 

 

 

Kun bestyrelsen: 

 

1. Nyt fra Allan ang. fibernet og ekstraordinært beboermøde (P-vagt) 

Ang. Fibernet: der er møde 3/3-2022 i fælleshuset kl. 18:30. P-vagt: Kim skriver til Allan. 

 

2. Sommerfest. 

Sommerfest holdes lørdag d. 20/8-2020. 

 

3. Strøm til sommerfesten. 

Generator eller stikkontakter, Hans undersøger priser. 

 

4. Evt.  

 

Med venlig hilsen 

Kim 


