Referat bestyrelsesmøde 26. september 2019
1 Rapport fra sommerfestudvalget og planer for resten af året + nytårskur.
Sommerfesten er forløbet planmæssigt og indenfor budget. Grundejerlaugets samlede finansiering beløb sig
på 9844 kr. Sommerfestens økonomi har dog været lidt stram i år, og eftersom vi kun har positive
tilbagemeldinger på ”forbedringen”, primært catering og jazz trio, planlægges en mindre stigning i
deltagergebyret næste år. Forslag til dato for næste års sommerfest er den 5. sep. 2020. Katrine afstemmer
dato med festudvalget.
Næste arrangement er Halloween, hvor Katrine sender invitationer ud samt undersøger om nogen vil lægge
garage/carport til pizza finansieret af grundejerlauget
Nytårskuren bliver afholdt den 23. januar hos Gro. Gro og Peter står for indkøb, planlægning og udsendelse
af invitationer
I forbindelse med de midler der investeres i sociale aktiviteter, blev diskuteret, hvorvidt det er rimeligt
grundejerlauget yder tilskud hertil. Der var bred enighed i bestyrelsen om at blandt grundejerlaugets primære
formål er at styrke det sociale sammenhold i vores kvarter, hvorfor vi fremadrettet fortsat vil prioritere sociale
aktiviteter.
2 Status på "lang Nordhavns tunnel" og "skybrudstunnel" projekterne. (Rapport fra Gregers)
Vi har indsendt høringssvar på forslag til lov om etablering af Nordhavns tunnel rettidigt.
Omkring feb 2020 kommer miljøkonsekvensrapport for skybrudstunnelen i offentlig høring. Foreløbigt har vi
positive tilkendegivelse af, at der arbejders videre med en løsning, hvor skakt og hermed boring flyttes fra
Svaneknoppen til Nordhavnssiden, hvilket er det forslag grundejerforeningen oprindeligt adviserede. Der er
tale om uformelle tilkendegivelser; men trods dette tegner udviklingen positivt for vores kvarter.
3 Skiltning og parkering på Strandpromenaden og Strandøre. Er det blevet tilfredsstillende?
Det er på Google Maps lykkedes os at få fjernet den gule markering af Strandøre, der kunne lede til en
misopfattelse af, at der er tale om en hovedtrafikåre.
Skilte der regulerer den tunge trafik på Strandøre er små og kan derfor let overses. Herudover blev
formuleret et ønske om at den tungetrafik begrænses til 3,5 ton. Peter arbejder videre med begge
problemstillinger, hvor Martin formidler kontakt
4 Reparation af veje og status på dialog med TMU.
Der er ingen aktuel dialog med TMU omkring udbedring af vores veje; men vi konstaterer at større huller
nyligt er udbedret på den nedre del af Svanevænget

5 Opdatering af fejeplan med nye medlemmer
Gregers præsenterede en ny fejeplan for kvarteret, der var kendetegnet ved større tilslutning til
fejeordningen.
Hjemmesiden bør opdateres med vores nye leverandør. Katrine sender forslag til tekst til Peter.
Der arrangeres et opfølgningsmøde med John Kubel med det formål dels at præsentere den nye fejeplan og
del en mere generel opfølgning på samarbejdet
6 Opdatering af www.skgl.dk
Peter opdaterer vores site med informationer om vores nye fejeordning, seneste regnskab samt datoer for
kommende sociale arrangementer
7 Fortsatte parkeringsproblemer
Martin der tidligere har ”ejet” området refererede til en trafiktælling, der ikke viser særligt belastende
resultater for vores kvarter. Det er Martins oplevelse, at det er svært at få kommunen i tale, så længe de kan
referere til denne trafiktælling.
8 Status på økonomien (rapport fra Arne)
Grundejerlaugets økonomi er præget af, at vi har 8 færre kontingentbetalinger i år. Gregers følger op på de
manglende betalinger
9 Diverse
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