
 
Referat af bestyrelsesmøde I SKGL  
hos Berit den 2. februar 2020.  
Referent: Gro  
 
Dagsorden:  
 
1.Parkering: 
Efter et møde med de andre "laug" fik vi et oplæg til en parkerings ordning fra 
"Parkeringskompagniet". 
Vi har dog endnu ikke fået deres tilbud men bør have en snak om vor stillingtagen til denne 
løsningsmodel. 
 
Ad 1: Gregers deltog I mødet, hvor han sammen med andre ejerforeninger, fik præsenteret 
en model for en parkeringsordning af “Parkeringskompagniet". De har en case fra Aarhus, 
som ligner Svanemøllekvarteret.(Der findes referat af mødet)  
Bestyrelsen ønsker, at der skal være opmærksomhed på at det er et “blandet kvarter”, hvor  
vejene er dels privat fællesvej og kommunalt ejet. Det er vigtigt at der findes en fælles løsning 
for hele kvarteret.  
Bestyrelsen afventer oplæg fra Parkeringskompagniet. 
 
2. Samarbejde med andre Laug: 
Vi har nu en aftale om halvårlige fællesmøder. Vi bør tale om mulige emner fra et SKGL 
perspektiv. (Se mail kopi sendt separat) 
 
Ad 2: Bestyrelsen ser meget positivt på de havlårlige møder og det øgede samarbejde ifht 
høringssvar mm. Det  styrker relationerne imellem kvaterets forskellige ejerforeninger. 
Det prioriteres, at 1-2 bestyrelsesmedlemmer med til møderne.  Gregers sender datoer på de 
næste møder ud til bestyrelsesmedlemmerne.  
 
3. Skybrudstunnel projektet: 
Dette projekt ser nu ud til at blive udført på basis af vort oplæg i samarbejdet med de andre 
Laug. Denne ændring er nu i høring. Vi skal gennemgå et udkast til et høringssvar som skal 
indsendes inden 28/2. Jeg kommer med et oplæg inden mødet. 
 
Ad 3: Gregers har skrevet oplæg til høringssvar. Det sendes, sammen med andre bidrag til 
Ulrik Samsøe-Daneskiold, som samler det til et fælles høringssvar underskrevet kvarterets 
ejerforeninger. Svarfristen er d. 28/2 2020. 
Bestyrelsen er tilfreds med den løsning der er valgt nu, da det er den der påvirker kvarteret 
mindst muligt, både I anlægsfasen og når den er etableret.  
 
 



4. Nordhavnstunnel forlængelsen: 
Status for kalender for arbejdet og anden information fra Vejdirektoratet. 
 
Ad 4: Gregers kontakter Vejdirektoratet. Der informers vdr sagen på generalforsamlingen d. 
15. Marts. 2020.  
 
5. Sociale aktiviteter: 
En stor tak til Gro og Tim for endnu en fin nytårskur. 
Det ser det ud til at rammerne for "sociale aktiviteter"  også for 2020 burde ligge fast. Vi skal 
lige tale om  præsentationen  af planerne til  Generalforsamlingen. 
 
Ad 5:  
Datoer for sociale aktiviter I SKGL 2020:  
5. September: sommerfest – Gro og Katrine samler festudvalget I sensommeren. 
19. april: Fortorvsdag – Katrine sender invitation ud når det nærmer sig.  
31. oktober: Halloween  
 
6. Økonomi og betalinger: 
Status på betalinger for medlemskab og fejeordning for 2019. 
Årsrapport og budget til Generalforsamlingen. 
 
Ad 6: Ejerlauget har en sund økonimi. Regnskabet vil blive fremlagt på generalforsamlingen.  
 
7. Fejeordning: 
Siden vi indgik aftalen med John Kubel har vi stort set ikke haft frost og sne i vort område!. 
Vi  bør have en snak om ordningen  fremadrettet herunder forventningerne til 
"sommerfejningen". 
 
Ad 7: Ordningen er svær at evaluere, da der ikke har været frost/sne. Der vil fortsat være, en 
løbende dialog med John Kubel. 
 
8.Rapport til Generalforsamlingen: 
Emner og input skal aftales. 
 
Ad 8: Gregers sender indkaldelse ud til laugets medlemmer.  
Gro skriver kort om de sociale arrangementer, der fandt sted I 2019 og sender til 
Gregers til brug I årsberetningen. 
 
9. Eventuelt 
 
Ad 9: Ikke noget til eventuelt.  
	


