MØDEREFERAT

Oxford Have
2300 København S
v/ Formand Søren Windfeld-Hansen
Oxford Have 289

3. marts 2022

Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. marts 2022 Kl. 19:00 i
OH 161
Deltagere:
•

Birgir Ingolf Sigurðsson, næstformand (OH 95), BIS

•

Michael Kaj Jensen, kasserer (OH 217), MKJ

•

Jan Peter Bjørnbak, (OH 161), JPB (referent)

•

Henrik Ryesgaard (OH 261), HR

•

Katja Ea Brandt Olsen (OH 283), KBO

•

Søren Windfeld-Hansen, formand (OH 289), SWH

Afbud / fraværende: Ingen

1.

Dagsorden blev udarbejdet og godkendt på mødet

2.

Sidste referat

Bestyrelsesmødereferater fra den 6. januar 2022 er blev godkendt, og lagt på foreningens
hjemmeside (BIS).

3.

Økonomi

Grundejerforeningens driftskonto i Arbejdernes Landsbank (AL) blev gennemgået for
posteringer i februar 2021
Konti hos hhv. Møns Bank og Sparekassen Sjælland er ikke driftskonti, og har derfor ingen
bevægelser.
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4.

Kommunen stopper afværgepumpning

Efter Københavns Kommunes afgørelse om at afslutte afværgen på Oxford Have, så er
DMR Dansk Miljørådgivning A/S også færdige med moniteringen af poreluften. Derfor vil
de komme forbi og fjerne de poreluftsspyd som de opsatte ultimo 2020 i haver samt på
fællesarealerne ved p-pladsen.

5.

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 29. marts 2022 kl. 19. i Restaurant SASKlubben, Ved Diget 25, 2770 Kastrup. Bestyrelsen mødes kl. 17:30 og forbereder.

6.

Midlertidigt lys på bagstien mod Vejlands Allé

Bestyrelsen har etableret tre midlertidige lyskæder på bagstien, de er desværre gået i
stykker og reetableres ikke.

7.

Storskraldsrum

Storskraldsrummet er igen fyldt, det skal ryddes op af vicevært og bestilles tømning af
Københavns Kommune, da grundejerforeningen er på bestillerordning. Skiltning skal
forbedres, og herefter vil det blive åbnet om søndagen.
Bestyrelsen har bedt om tilbud på etablering af hegn mellem paprummet og
storskraldsrummet på ”bagsiden”. Og arbejder desuden på at få isat systemcylinder i
dørlåsen, så Københavns Kommune selv kan få adgang med systemnøgle.

8.

Affald i foreningens små miljø stationer

Københavns kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Plan, Analyse, Ressourcer og CO2reduktion, har henvendt sig da vores bioaffaldsspande ofte er overfyldte, og er svære at
tømme, da er på 2 hjul. Vi er blevet foreslået at skiftet til større Bio spande med 4 hjul.
Bestyrelsen har i sin dialog med Københavns Kommune ikke modtaget svar, hvorfor
punktet lukkes indtil videre.

9.

Arbejdsgrupper

Gartnergruppen har skrevet til vicevært for tilbud om styning af de store træer ved
pladsen med piratskibet samt på legeplads. Frem til foråret arbejdes på: De nye
hækplanter (bøgehæk) mod Irlandsvej, skal nogle steder optages og genplantes i ny
vækstmuld. Eftersåning af rød- og hvidkløver. Samt afværgeplantekasser ved
endegavlene på torvene
Legepladsgruppen er kommet med forslag på Teqball bord, udendørs bordtennis bord
samt basketball kurv på boldbanen. Der arbejdes fortsat videre med Bordtennis og
Basketball kurv, og der er afsat et beløb i budget 2022.
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10. Henvendelse fra beboere
Blev håndteret og besvaret direkte på mødet

Næste bestyrelsesmøde
Tirsdag den 5. april 2022 kl. 19:00 i 161
Referent: JPB
Forplejning: JPB
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