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Deltagere: Y. Justesen, H. Witt, P. Corinth, S. W. Nielsen, B. Henriksen og J. Petersen. 
 
1. Godkendelse af referat. 

Referat fra bestyrelsesmøde den 12/11-07 blev godkendt. 
 

2. Næste møde. 
Fastelavnsarrangement søndag den 3/2-08. (Alle mødes kl. 1000). 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 5/2-08 kl. 1900. 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 4/3-08 kl. 1900. 
Generalforsamling torsdag den 27/3-08 kl. 1930. 
 

3. Meddelelser. 
HW, TH og SWN har på undtagelse af faldunderlag udbedret legepladsen jf. 
legepladsrapporten. 
Skrivelse fra Brøndby kommune vedr. legepladsen modtaget – se i øvrigt under pkt. 
Generalforsamling 2007/2008. 
 

4. Udvalg. 
4.1 Ordensudvalg.  
Klage over oplag på fortov gennem mange måneder af 2 stk. glasdøre hos grundejer på 
Nordtoftevej. HW ser på forholdet og tager kontakt til grundejer. 
 
4.2 Miljørepræsentantskab. 
Næste møde afholdes5/2-08. Bestyrelsen/HW fremsætter ønske om drøftelse af den nye 
vejbelysning i området, herunder for stort lysindfald på grundstykker samt ringere belysning 
visse steder. 
 
 
 
 



 
5.   Regnskab.  

Kasse       1.437,00 kr. 
Bank   130.561,00 kr. 
Obligationer/Uni-Invest           59.282,00 kr. 
Aktiver i alt                            191.280,00 kr. 
Kassereren redegjorde for indestående på bankkonti, der max jf. vedtægter ved årsskiftet ikke 
må overstige 100.000 kr. Brøndby kommune har inden årsskiftet ikke fremsendt sin regning for 
vedligeholdelse på ca. 40.000 kr. for 2. halvår af 07. 
Restanter: 1 – Overgivet til inkasso v/Advodan i Glostrup.  
 

6.   DFDS/DSV). 
Fristen for overholdelse af påbudet, ang. støjgrænserne, er stadig d. 1/1-08. 
YJ har rykket kommunen – afventer svar. 
 

7. Generalforsamling 2007/2008. 
Emner: 
Det blev vedtaget, at bestyrelsen fortsat arbejder for en helt ny legeplads, der skal finansieres 
over en årrække. 
Brøndby kommune har i skrivelse anmodet om en snarlig lovliggørelse af legepladsen. 
Finansierings forslag fra banken blev drøftet – PC arbejder videre med sagen. 
Udkast/forvarsling af medlemmer ang. legepladsen blev drøftet og vedtaget. 
SWN fremlagde tilbud på komplet ny legeplads incl. bortfjernelse af gamle legeredskaber (dog 
genbrug af vippedyr og klatrevæg – pris på faldunderlag v/væg afventes). 
YJ fremlagde del-priser og afventer tilbud. 
BH undersøger emne for dirigent. 
Kirkebjergsalen er reserveret til torsdag den 27. marts 2008. 
 

8. Fastelavn. 
5 flagstænger/flag – SWN. 
6 kuverter a 50 kr. – PC. 
Opslag PC. 
Tønder/kroner/bamser/Gl. Dansk – TH. 
Boller/Slik – HW. 
Billetsalg hos TH&YJ i perioden 18/1-28/1-08. 
Arb. Landsbank deltager igen i år i arrangementet. 
 

9. Foreningens Web-side. 
Opdateres med referat fra sidste bestyrelsesmøde, fastelavn og generalforsamling. 
 

10. Eventuelt. 
10.89: Åben. 
 
 
S. W. Nielsen 
sekretær 


