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Referat af bestyrelsesmøde 30. november 2022 
Mødet afholdt i fælleshuset nr. 102 (AB-I) 
 
Til stede: Benny (AB-II) nr. 198, Grethe (AB-I), nr. 88, Hanne (HB) nr. 63, Henriette (AB-I) nr. 100, 
Janni (HB) nr. 138, Jimmy (HB) nr. 148, Martin (HB) nr. 152, Thomas (AB-II) nr. 208. 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde 07.09.2022 
3. Vedtægter og forretningsorden 
4. Mail fra DSB omkring støjvolden (Jimmy) 
5. Parkering 
6. Udkørselsspejle til to steder på Skårupvej (Martin) 
7. Indkøb og opsætning af ”Hund forbudt” skilt på boldbanen (Martin) 
8. Arrangementer 
9. Klima & Miljø (Henriette) 
10. Forslag om hundegård & motionsareal 
11. Faldunderlag på legepladsen (Henriette) 
12. Forslag om blomsterkumme v/vigepladsen v/indkørsel til Skårupvej 
13. Eventuelt 
14. Møder 

 
1. Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Hanne. Referent: Henriette. 
 
2. Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde 07.09.2022 
Godkendt via mail. 

 
Vedr. P-skilt og skilt med ”Skårupvej”: 
Martin har renset P-skiltet og kontaktet Hvidovre Kommune vedr. nyt og tydeligt ”Skårupvej” skilt. 
Det har ikke været muligt at få en brugbar respons fra kommunen. 

 
3. Vedtægter og forretningsorden  
Begge trænger til en nutidig opdatering. 
Beslutning: Hanne og Henriette laver udkast. 
 
4. Mail fra DSB omkring støjskærmen v/banen, hvor står vi i dag (Jimmy) 
Jimmy har kvitteret for modtagelsen af mailen. 
Beslutning: Jimmy følger yderligere op. 
 
5. Parkering 
Vi er 144 husstande, som skal dele 108 p-pladser. Skårupvej er ”privat fællesvej”. 
AB-I og AB-II har bedt deres andelshavere om en tilkendegivelse af, hvorvidt de ønsker indførelse 
af parkeringsfirma med det set-up, at 1) parkering kun er tilladt i afmærkede båse, 2) gulpladebiler 
ikke tilladt på hele området, 3) gæster & håndværkere skal have speciel tilladelse via app eller 
papir. Flertallet af andelshaverne i begge andelsforeninger har tilkendegivet, at de ikke ønsker det 
forespurgte koncept, hvorfor det i sin foreslåede form bliver et nej tak.  
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Det blev i dag drøftet, at det generelt er et stort problem, at når man ikke kan finde en ledig p-
plads, så vælger mange at parkere ulovligt, hvilket kan afstedkomme gener for fri færdsel, 
herunder udrykningskøretøjer, renovationsbiler mm.  
 
Ved indkørslen til Skårupvej står et oplysningsskilt (E 51) ”Opholds- og legeområde”. I henhold til 
færdselsloven er det ikke tilladt at parkere uden for de afmærkede hvide båse, hvilket også er 
oplyst i husordenerne for både HB, AB-I og AB-II. Ingen kan således være i tvivl om, at parkering 
uden for de afmærkede båse, er ulovligt og kan medføre bøde. 
 
Beslutning: Vi aftaler i dag et særmøde 01.02.2023 omkring parkeringsproblematikken.  
 
6. Udkørselsspejle til to steder på Skårupvej (Martin) 
Martin har indkøbt et trafikspejl, som er sat op v/nr. 102.  
AB-II har et spejl liggende, som de overvejer at opsætte v/indkørslen til ”ringvejen” på Skårupvej.  
 
7. Indkøb og opsætning af ”Hund forbudt” skilt v/boldbanen (Martin) 
Der var i dag forslag om opsætning af et skilt med regler for ophold på boldbanen. 
Beslutning: Martin indkøber ”Hund forbudt” skilt, og tjekker op på skilt med regler for boldbanen. 
 
8. Arrangementer 
 
Halloween 29. oktober: ca. 20 deltagere. Der blev udskåret en masse flotte græskar og det var en 
god og (u)hyggelig eftermiddag. 
 
Julehygge 25. november: ca. 20 deltagere, som pyntede glaskugler, lavede perleplade pynt mm. til 
juletræet, som blev tændt kl. 17. 
 
Fastelavn 2023:  
Beslutning: vil foregå i AB-I’s fælleshus nr. 102. Martin er tovholder. 
 
En stor tak fra alle til Martin for hans gode initiativer og engagement. Initiativer, som vi alle bakker 
op omkring og håber, fremadrettet vil tiltrække endnu flere fra hele Skårupvej. 
 
9. Klima & miljø (Henriette) 
HB har opsat insekthoteller. AB-I overvejer beplantning med bærbuske. 
Hoveddørslamper og gadebelysning bruger sparepærer. 
Solceller: måske en mulighed ved renovering/udskiftning af tage. 
Lade standere: Hanne rundsender i dag på mødet en mail fra KAB, hvoraf det fremgår, at HB er på 
venteliste til et måske 25% statstilskud til etablering af ladestandere på Skårupvej. HB’s ansøgning 
er nr. 748 på ventelisten. 
 Beslutning: vi vil gerne have en ”miljø-ansvarlig”, som fx deltager i kommunens møder om klima 
og miljø, og som kan referere tilbage til Grundejerforeningen. Henriette blev valgt. 
 
10. Forslag om hundegård og motionsareal 
Vi har tjekket i baglandet. Der er ikke stemning for forslagene. 
Beslutning: Hanne besvarer. 
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11. Faldunderlag på legepladsen (Henriette) 
Har vi det bedste faldunderlag og hvordan undgår vi efterladenskaber fra katte og ræve? 
Henriette har tjekket op med Nordisk Legepladsinstitut, som udfører inspektion af vores 
legepladser. De bedste løsninger for os vil rangordnet være: 1) nuværende faldunderlag med sand, 
2) tykke måtter med huller i, som fyldes op med harvet muld og såning af græs: man kan uden 
problemer slå græsset med en maskine hen over måtterne, 3) helstøbt gummi: kræver løbende 
rensning for alger, som gør gummiet glat og farligt. 
 
Sand, som vi har nu, beskytter bedst børnenes kranier og hjerner ved fald. Udfordringen med 
efterladenskaber kan bedst undgås ved at rive ugentligt, hvilket allerede gøres af vores ”grønne 
mand”. Nordisk Legepladsinstitut anbefaler, at vi indimellem får foretaget en dybdegående 
sandrensning, som går 40 cm i dybden. 
 
Beslutning: vi bibeholder nuværende løsning med sand og river fortsat ugentligt. Hanne 
foranlediger, at det nuværende faldunderlag, som p.t. mangler sand, fyldes op. 
 
12. Forslag om blomsterkumme v/vigepladsen v/indkørsel til Skårupvej 
Kan ikke lade sig gøre, da det er en vigeplads. 
Beslutning: Hanne besvarer. 
 
13. Eventuelt 
 
Basketkurv: Thomas kontakter Benjamin Kjær nr. 94 mhp. opsætning. 
 
Pakkeboks: gratis pakkeboks fra Nærboks. Nærboks har trukket deres henvendelse tilbage. 
 
14. Møder 
Onsdag 1. februar 2023 kl. 18.30 – 20.30 hos HB, Fælleshuset nr. 136. Emne: Parkering. 
Onsdag 1. marts 2023 kl. 18.30 – 20.30 hos HB, Fælleshuset nr. 136 


