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Referat fra bestyrelsesmøde den 20. februar 2019

Dato:

Onsdag den 20. februar 2019 kl. 10.00

Sted:

Restaurant Espehus, Korsdalsvej 77, 2610 Rødovre

Til stede:

Jesper Larsen
Peter Lanng Nielsen
Toke Battrup Knudsen
Mads Grunnet
Bo Kirkegaard
Hans Oluf Krogh
Torben Sørensen
Jens Erik Larsen
Thomas Grauslund Nielsen

Afbud:

Dan Bülow Pedersen

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra 11. december 2018
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
2. Forløb af generalforsamling 8. november 2018
Generel tilfredshed med afholdelsen af generalforsamlingen. Pobra kunne være en mulighed
for afholdelse af næste generalforsamling igen. DOLL kunne også være en mulighed. Endelig
beslutning tages på bestyrelsesmøde efter sommerferien.
3. Masterplan for Hersted Industripark
Vi er i gang med møderækken med Albertslund Kommune med et månedligt dialogmøde,
hvor de orienterer os om fremdrift i projektet.
Jesper, Hans Oluf og Thomas har i starten af februar været til møde med Lundgrens
advokatfirma, hvor de skulle sættes lidt ind i planerne for Masterplanen. Lundgrens har lavet
et notat i udkastform, som er blevet fremsendt til bestyrelsen forud for mødet. I korte træk
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er konklusionen, at kommunen i deres proces har fulgt reglerne og er i deres gode ret til at
gennemføre Masterplanen.
Bestyrelsen forventer, at der er meget stor interesseforskel blandt medlemmerne, hvilket
gør, at bestyrelsen ikke kan tage nogen officiel holdning til Masterplanen, men alene sikre at
forløbet ”går efter bogen”.
HI kan påtage sig at være en del af processen i form af at facilitere et møde omkring
Masterplanen.
4. Økonomi
Thomas fremlagde økonomioverblik pr. 19. februar 2019. Status er at alle medlemmer har
betalt og økonomien generelt ser fornuftig ud. Der har været afholdt omkostning på ca. kr.
50.000,- til tidligere sekretær i januar 2019, for arbejde hvor hovedparten er udført i tidligere
regnskabsperiode, så der vil i indeværende regnskabsperiode blive en budgetoverskridelse
på denne post. Det samme gør sig gældende for posten facadecensor.
5. Meddelelse fra facadecensor
Jens-Erik fremlagde et høringssvar fra Albertslund Kommune vedrørende etablering af en
Røde Kors butik på Smedeland 7. Der var ikke nogen indvendinger udover nervøsitet for om
trafikken bliver belastet af for mange bløde trafikkanter. Jens-Erik svarer tilbage på
høringssvaret, at vi har bekymring om dette, samt at regler for skiltning skal overholdes, men
at grundejerforeningen derudover ikke vil modsætte os det, da vi har interesse i der kommer
lidt mere liv i området.
Den nuværende aftale med facadecensor udløber ultimo 2019. Bestyrelsen bemyndigede
formand og sekretær til at forlænge denne i op til 12 måneder.
6. Eventuelt
Der er aftalt møde med Albertslund Kommune den 20/3 kl. 13
Datoer for kommende bestyrelsesmøder blev aftalt.
8. maj kl. 13 hos Hougaard & Koefoed, Malervangen 11
27. august kl. 11 hos Colas, Fabriksparken 40
12. november kl. 8.30 med efterfølgende generalforsamling kl. 9. Sted besluttes på mødes
den 27. august.

Mødet hævet kl. 11.30
Referent Thomas Grauslund Nielsen

