Opsamling fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Ørestad Syd 19. august 2015
Til stede

Søren Vestermark, E/F Stepperne (SV)
Klaus Hansen, E/F 8TALLET (KH)
Anne Aage, By & Havn (AAA)
Marianne Sejerbo, Arkitektgruppen (MS)
Steen Jurs, E/F Stævnen (SJ)
Morten G. Fossum, Balder (MF)
Ane Kristensen, GFS Ørestad (AKR)
Christian Andersen, GFS Ørestad (CAN)
Jonas Astrup Awaad, GFS Ørestad (JAN)
Siv Raun Andersen, GFS Ørestad (SRA) ref.

Ikke tilstede

Gorm Evers, AAB afd. 100 (GE)

Næste møde 30. september kl. 15:30-17.30.
1. Meddelelser fra formanden, Sekretariatet og Vandlauget
Grundejerforeningssekretariatet Ørestad (GFS) orienterede om følgende:
- Anne Rask Vendelbjerg går på barsel d. 31. august og Ane Kristensen går på barsel 4.
september. Vikarer er Siv Raun Andersen med ansvar for GFS Ørestad, GF Ørestad City samt GF
Ørestad City samt Jonas Astrup Awaad med ansvar for Vandlauget og GF Ørestad
Universitetskvarter.
-

By & Havn har sørget for at få opsat afskærmning ved den tømte Sø 3.

-

AVLU holder informationsmøde om den nye lokalplan for Ørestad Syd d. 23. september.

-

By & Havn har inviteret bestyrelserne i Ørestad Syd til tre workshops om kommende faciliteter
og funktioner på Asger Jorns Allé. Første workshop afholdes onsdag den 2. september.

-

Programmet for Ørestad Kulturdage er offentliggjort og omdelt i alle postkasser i Ørestad. På
kulturdagene byder Ørestad Syd søndag bl.a. på teater i parkeringshuset, stavgang på fælleden,
anderæs, kajaksejlads, byg en husbåd, gåture på fælleden, opera og film.

2. Status på diverse sager
Color Run
Color Run Night holder deres første natløb i Danmark i Ørestad Syd d. 18. september kl. 15-23. Det
er et festligt ”fun-run”, med fokus på at deltagerne skal have en sjov oplevelse mere end på
tidtagning og konkurrence. Løbet har start- og finaleområde på PLUG N PLAY for at forstyrre mindst
muligt. Løberuten undgår også Robert Jacobsens Vej af samme årsag. Parkering kan derfor foregå i
p-huset og på terræn på Robert Jacobsens Vej. Arrangørerne har afholdt mange lignende løb og
står for al oprydning mv. efter løbet.
GFS har sendt en mail til alle kontaktpersoner i GF Ørestad Syd for at orientere om løbet. By &
Havn orienterer alle med p-licens særskilt inden løbet. GFS tager også kontakt til byggepladserne i
området for at orientere dem om løbet.

Hjemmeside
Bestyrelsen har afsat et mindre beløb til en ny www.orestad.net, som forventes klar i september.
Siden bliver bl.a. mere brugervenlig for mobil og tablets mv.
Input til bestyrelsens udviklingsarbejde
Bestyrelsen besluttede at bede GFS samle de forskellige input fra visionsworkshoppen til et kort
visionspapir, som kan danne retning for fremtidig beplantes samt udvikling af byrum og
opholdsarealer i bydelen fremover.
Vinterbelysning og evt. julearrangement
Bestyrelsen besluttede, at årets vinterbelysning i år udføres af lyskunstner Mads Vegas, og at der
holdes et hyggeligt arrangement for grundejerforeningens medlemmer, når vinterbelysningen
tændes.
3. Drift og vedligehold
GFS orienterede om:
-

At færdigetablering af Sø 3 skrider planmæssigt frem.

-

At der er indkøbt ekstra skraldespande, som opsættes på særligt udsatte steder.

-

At By & Havns arbejde med at udbedre parkeringsarealerne på den sydlige del af Robert
Jacobsens Vej er i gang.

-

At en del af træerne Skovrummet har det dårligt. Der tages derfor jordprøver. Hvis dele af
beplantningen skal udskiftes i Skovrummet, vil der være mulighed for at honorere ønskerne fra
visionsworkshoppen om mere varieret beplantning, læ og ophold.

-

At der er anlagt græs i stedet for skovbund foran Skovhuset II. Dette skal rettes af bygherren.

-

At der pt. udvikles digitale driftskort, der giver et godt overblik over, hvem der ejer og drifter
hvad i Ørestad.

4. Planlægning af næste møder
Næste bestyrelsesmøde er d. 30. september 2015 kl. 15:30-17.30.

