
SKGL Bestyrelsesmøde 1. November, 2017 kl 20.00      

Hos Arne Gillin, Svanevænget 19. 

Agenda: 

1. Nye ideer til fælles arrangementer i forlængelse af vinsmagningen 
2. Sommerfest 2018 
3. Solvænget 20:  Status og plan.  
4. Ny plan for snefejning efter "genetablering" af Strandvænget og reduktion af fejeområde for 

ikke betalende medlemmer.  
5. Plan for Facebook gruppe for SKGL. 
6. Breve til nye medlemmer 
7. Parkerings problemer og status på oplæg fra andre "ejerlaug" 
8. Plan for reparation af veje efter fjernelse af de blå rør  
9. En kort status på HOFOR projektet vedr. Kildevænget. 
10. Eventuelt 

Ad 1,  

Der har været sendt indbydelse ud vedr. en vinsmagning i SKGL regi. Der er pt desværre ikke 

været nok tilmeldinger til at vinsmagningen kan gennemføres 08.11.2017. Fredag, hvor det er sidste frist 

for tilmelding bliver der sendt besked ud, hvis der ikke er nok deltagere. Bestyrelsen diskuterer om 

tidspunkt eller koncept ikke har passet ind, og der er enighed om at forsøge at invitere igen til et 

lignende arrangement i foråret og evt. gøre det en torsdag/fredag, med håb om at flere vil have lyst og 

mulighed for at være med.   

For børnene kan der arrangeres et loppemarked forår/sommer, når vejret gør at der kan 

spærres af på en af vejene og stilles boder op.  

Halloween i området var rigtig godt besøgt i år med mange udklædte børn. Det fungerer godt at 

der sættes lys der hvor man er åben for ”besøg”.   

Ad 2,  

Der er ønske om at traditionen om en sommerfest i kvarteret lanceres igen. Sommerfest 2018 

skal på dagsordenen til generalforsamlingen til marts, så der kan samles frivillige som hjælper med at 

arrangere. Opgaverne i forhold til festen skal deles op, så det bliver overskueligt at melde sig. På den 

måde håber bestyrelsen at der kan samles et hold, som står for en sommerfest næste år.  

Gro kontakter Ole Hammer og er tovholder på at der bliver lavet en liste med opgaver mv.  

Ad 3,  

Gregers tager kontakt til kommunen og hører om der ligger aktive ansøgninger for bebyggelse 

på grunden.  

Ad 4,  

Gregers kontakter beboerne på Strandvænget for at høre om der er interesse hos flertallet for 

igen at være med i sne-rydningsordningen.  



Arne kontakter ”Snevagten” med en plan for hvilke matrikler der har betalt og derfor skal have 

fejet – og hvor de skal løfte skovlen.   

Ad 5,  

Martin har oprettet en gruppe på Facebook, som skal bruges som en supplerende informations 

kanal for bestyrelsen samt for dialog mellem SKGLs medlemmer.  

Et medlem, Claus, har meldt sig som administrator, og vil være behjælpelig med at få inviteret 

medlemmer med i den lukkede Facebook gruppe. Claus har gode erfaringer med at en facebookgruppe 

kan bruges til udveksling af nyttig information og til at låne haveredskaber eller lign af hinanden. 

Bestyrelsen fortsætter med at kommunikere via mail og på hjemmesiden, for på den måde at 

sikre at alle medlemmer får de informationer de skal have.  

Ad 6,  

Bestyrelsen ønsker at tage kontakt til nye beboere og byde dem velkomne med et brev. Brevet 

kan deles rundt, evt kan det overbringes personligt af en eller to fra bestyrelsen. 

Henrik skriver et opdateret brev med relevante oplysninger for nye naboer i området.  

Ad 7,  

Anne-Marie Juhl Andersen har på vegne af flere ejerforeninger/laug i området rettet 

henvendelse til Købehavns Kommune vdr. parkeringsforholdene i området, med ønske om at der laves 

en 3-timers restriktion. Henrik og Gregers har tidligere været til møder om parkering i området, og 

forventede at få henvendelsen til gennemsyn (jvf. punkt 5 i referat af 9. august 2017), men da dette ikke 

er sket vil Gregers rette henvendelse til A-M JA og gøre opmærksom på at SGKL ikke er blevet hørt i 

sagen.  

Ad 8,  

De blå rør er nu fjernet fra området, og der er stort set ryddet op efter dem. Veje og kantsten 

har taget skade af belastningen under bygningen af tunnelen, og bestyrelsen vil følge op på en 

renovering af områdets asfalt og kantsten, som Københavns Kommune har stillet i udsigt tidligere.  

Berit har kontakt til kommunen i den forbindelse.  

Ad 9,  

Klimaløsningen på Kildevænget, hvor der skal etableres et vejbed til opsamling af regnvand, er 

godkendt af HOFOR sammen med 23 andre klimaprojekter. Det afventes nu hvornår HOFOR vil etablere 

vejbedet, men det forventes at blive i løbet af 2018.  

Ad 10,  

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag  d. 11/1 2018 hos Peter.  

Generalforsamlingen afholdes søndag d. 4 marts 2018 kl. 17.00 

Referent, Gro Ørting – 5. november 2017.   


