
Referat af klimagruppemøde d. 4. marts 2014 

Deltagere: 

Annette, Henriette, Christian, Ellen, Mads, Søren, Karsten, Jesper, Karl. 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 

 

Godkendt. 

 

2. Siden sidst 

Søren giver en kort projektstatus. Niels er kommet med et nyt bud, som ligger over det, vi havde forventet. 

Martin fra Hofor mener, at det kan gøres billigere og kommer med et forslag til hvordan. Vi skal stadig 

sende ind til Hofor med at lave løsningen for hele vejens længde - selvom vi godt ved, at det ikke kommer 

til at ske for hjørneejendommene.  

 

Niels har lavet nogle noter. Heraf skal noten om kloaksystemet slettes. 

 

Martin sætter procentsatser på de enkelte dele af prisoverslaget. Orbicon sidder og regner på bedene nu - 

dvs. om de kan håndtere det regnvand, de skal. 

 

Tidshorisonten er således, at det skal sendes ind inden 15. april. Den del af arbejdet er allerede lavet. 

Forsyningssekretariatet skal svare inden 15. september. Der er derfor god tid til at få forskellige bud fra 

flere virksomheder på en løsning.  

 

3. Kontrakten 

 

Gennemgangen omfattede bl.a. 

 

1. Projektet 

Hofor regner på at tage tagvandet med i vejløsningen. Men det bliver os ikke pålagt. Hofor inddrager 

dermed halvdelen af det beløb, som den enkelte husejer ville kunne få ved at gøre det selv. Hofor er 

forpligtet til at håndtere vand billigst muligt. Laver man et vejprojekt er det ikke nødvendigt at lave 

individuelle løsninger, derfor kan det ikke gøres, når først vi har et vejprojekt. Hofor vil dog ikke pålægge os 

at lede vandet derud. 

Søren spørger Martin om, hvordan de regner på det.  

Vi skal formodentlig få samtlige matrikler til at skrive under på ,at deres mulige bidrag bliver reduceret. 

3. Omkostninger 

Oversvømmes vejene, så sørger Hofor for at genskabe den hydrauliske funktion de næste 75 år. 

 

5. Etablering 

Vi kan ikke blive færdige i 2014. 

 

7. Drift og vedligeholdelse 

Martin skal komme med et bud på, hvad der er til drift og vedligehold. 

Kan 1. februar ændres til 1. april? 

Det virker til, at det er det bedste at få Hofor til at køre driften? 



 

8. Ændringer 

Hofor kommer til at betale for fordyrelser. 

 

9. Betaling til projektejer 

Afsnit om kommune skal skrives om. 

1. marts bør ændres til 1. maj. 

 

10. Ændringer og nedlæggelse 

10.1 Vi skal være sikker på at bruge alle pengene hvert år. Det er lidt uklart. 

 

10.2 Nedlæggelse 

Vi kan med 3 års varsel nedlægge. Men vi skal betale for det hele. Vi skal prøve at få blødgjort denne del af 

kontrakten så vi er dækket for eventuelle ændringer fra kommunen eller andre forhold. 

 

11. Misligholdelse 

Kom med et eksempel. 

 

12. Ansvar 

Denne taler også for, at vi ansætter Hofor til at varetage driften. 

 

13. Forsikringer 

Det skal undersøges. 

 

4. Præsentation til generalforsamling 

Søren har lavet et talepapir. 

 

5. Vedtægtsændringer 

Vi dropper vedtægtændringer. I stedet foreslår vi at lave en tinglysning af medlemspligt af vejlauget. Det vil 

være til fordel for begge løsninger. 

 

6. Fremtidig opgavefordeling 

Vi kigger på det efter generalforsamlingen. 

 

7. Eventuelt 

Intet under eventuelt. 

 

 


