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Deltagere: Y. Justesen, T. Hansen, S. W. Nielsen og J. Petersen. 
 
1. Godkendelse af referat. 

Referat fra bestyrelsesmøde den 21/10-08 blev godkendt. 
 

2. Næste møde. 
Bestyrelsesmøde onsdag den 14/1-09 kl. 1900. 
Bestyrelsesmøde torsdag den 10/2-09 kl. 1900. 
Fastelavn søndag den 22/2-09. 
Bestyrelsesmøde onsdag den 11/3-09 kl. 1900. 
Ordinær generalforsamling torsdag den 26/3-09. 
 

3. Meddelelser. 
Peter Skovsen er stoppet som suppleant til bestyrelsen. 
 
Jf. sidste referat omkring 3G antenner så kan kommuner ikke nægte opsætning af disse 
antenner. 
Antennerne skal dog afskærmes. Hvidovre kommune er bl.a. i gang med undersøgelse omkring 
disse antenner. Bestyrelsen afventer resultat af disse undersøgelser. Formanden har endvidere 
rettet henv. til Forbrugerstyrelsen, der også har beskæftiget sig med emnet. 
Grundejer på Banemarksvej er via mail orienteret. 
 

4. Udvalg. 
4.1 Ordensudvalg.  
Ældre uindregistreret campingvogn henstillet på parkeringsområdet ud til fodboldbane 
v/Lillevang - TH underretter kommunen. 
4.2 Miljørepræsentantskab. 
Møde afholdt den 4/11-08 – intet af betydning for foreningen. 
 
 



 
5.   Regnskab.  

Kasse              1.571,00 kr. 
Bank          242.046,00 kr. 
Obligationer/Uni-Invest          58.555,00 kr. 
Aktiver i alt                           302.172,00 kr. 
 
1 restant: Advodan har henvendt sig til formanden, idet omhandlende ejendom skal på 
tvangsauktion. Formanden har samtidig underrettet advokaten om foreningens krav på 
manglende kontingent for 2008. Det må derfor forventes, at kontingentet ikke kan inddrives. 
 

6.   Legeplads. 
Ansøgning med relevant materiale fremsendt til kommunen via Fa. Zabel den 22/9. 
Efterfølgende er det aftalt med Zabel, at vi også forsøger at indarbejde de nuværende 
koldbøttestativer, da materialet her aldrig vil forgå, ligesom stativerne er i god og lovlig stand. 
Kommunen har i skrivelse af 3/11 gennemgået det fremsendte materiale. Man har udbedt sig 
yderligere certificeringer på nogle af de nye redskaber, hvilket Zabel vil få afklaret. Endvidere 
har kommunen nu også krævet helt nye tegninger over den nye legeplads, da de gamle 
koldbøttestativer påtænkes genbrugt. 
Zabel har den 12/11 udfærdiget nye tegninger, der blev fremlagt. Tegninger er ligeledes 
fremsendt til kommunen. 
Byggetilladelse afventes derfor fortsat. 
 

7. Generalforsamling 2008/2009. 
- Afventer svar om vejbelysning m.v. fra Brøndby kommune. Formanden har uden held 

forsøgt at få tlf. kontakt med relevante personer i teknisk forvaltning. YJ fremsender nu 
skriftlig rykker. 

- I løbet af året forventes det, at der vil blive udarbejdet et udkast til Støjhandlingsplan, der 
bl.a. omfatter Ringvejen. 

Jernbanespor på Stationsparken – afventer svar fra DSB - TH har uden held rykket flere gange 
og forfølger stadig sagen. 
Ordinær generalforsamling fastsat til torsdag den 26. marts 2009. 
YJ foretager reservation af Kirkebjerg Selskabslokaler. 
 

8. Fastelavn – søndag den 22. februar 2009. 
 

9. Foreningens Web-side. 
Referat fra bestyrelsesmøder fra oktober og november på hjemmesiden inden jul. 

 
10. Eventuelt. 

10.89: 90 års jubilæum i år 2010. 
10.90: Vedligeholdelse af foreningens arealer – Bestyrelsen har nu indgået ny aftale med 
kommunen. Det betyder ca. 40 % årlig besparelse på vedligeholdelsesudgiften. Samtidig er der 
forhandlet en dekort for betalingen de tidligere år. 
Aftalen vil derfor have stor positiv betydning for foreningens nuværende formue og økonomi i 
fremtiden. 
Bestyrelsen vil i fremtiden forsøge at notere sig kommunens besøg på vores arealer. 
Økonomi og budget for 2009 drøftes på førstkommende møde i det nye år. 
10.91: Revidering af Vedtægter/Ordensreglement (§5-redskaber). 
 
S. W. Nielsen 
Sekretær. 


