MØDEREFERAT

Oxford Have
2300 København S
v/ Formand Michael Kaj Jensen
Oxford Have 217

6. april 2022

Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 5. april 2022 Kl. 19:00 i OH
161
Deltagere:
•

Birgir Ingolf Sigurðsson, næstformand (OH 95), BIS

•

Michael Kaj Jensen, tiltrædende formand (OH 217), MKJ

•

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

•

Henrik Ryesgaard (OH 261), HR

•

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

•

Signe Grann Hansen, (OH 97), SGH

Afbud / fraværende: Ingen

1.

Dagsorden blev udarbejdet og godkendt på mødet

2.

Bestyrelseskonstituering

Formand er Michael Kaj Jensen, Næstformand Birgir Ingolf Sigurðsson, Kasserer Jan Peter
Bjørnbak, Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Signe Grann Hansen.
Samtidig sagde vi farvel og kæmpe tak til tidligere formand Søren Windfeld-Hansen, der
stoppede i bestyrelsen ifm. generalforsamlingen. Endvidere er Katja Ea Brandt Olsen også
udtrådt, vi håber på et gensyn.

3.

Sidste referat

Bestyrelsesmødereferater fra den 5.april 2022 er godkendt, og blev lagt på foreningens
hjemmeside (BIS).
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4.

Økonomi

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

5.

Legeplads

Bestyrelsen har godkendt tilbud fra Tress om udbedring af diverse legeredskaber pba
Dalpin inspektionsrapport.

6.

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling blev afholdt tirsdag den 29. marts 2022 kl. 19. i Restaurant
SAS-Klubben, Ved Diget 25, 2770 Kastrup. Bestyrelsen lægger referat på
grundejerforeningens hjemmeside senest 4 uger efter Generalforsamlingen.

7.

Lys på bagstien mod Vejlands Allé og Store Krog

Bestyrelsen har haft kontakt med entreprenør for udbedring af kabler i jorden, så der kan
reetableres lamper, og dermed lys. De afmonterede lamper står pt. i fælleshuset.

8.

Storskraldsrum

Storskraldsrummet er blevet ryddet op af vicevært, og har kørt det til genbrugspladsen,
på aftalt timepris.
Bestyrelsen har accepteret tilbud fra viceværten på etablering af skillevæg mellem paprum og storskraldsrum, for at undgå utilsigtet adgang.
Bestyrelsen arbejder på at få isat systemcylinder i dørlåsene, så Københavns Kommune på
sigt kan få adgang med sin systemnøgle.
Proces for brugen, åbningstider, sortering, skiltning etc. skal udarbejdes. Bestyrelsen
nåede ikke dette punkt.

9.

Arbejdsgrupper

Gartnergruppen har med vicevært fået stynet de 4 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.
Stor tak til el-ladstandergruppen for deres indsats med at afdække behov for- samt
undersøgelse af forskellige løsningsmuligheder vedr. etablering af el-ladestandere i
Oxford Have.
Legepladsgruppens forslag til redskaber forventer vi kan blive etableret, tak for jeres
arbejde.
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10. Henvendelse fra beboere
Blev håndteret og besvaret direkte på mødet

Næste bestyrelsesmøde
Onsdag den 4. maj 2022 kl. 19:00 i 161
Referent: JPB
Forplejning: JPB
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