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

Referat fra bestyrelsesmøde den 4/9-06 blev godkendt. 
 

2. Næste møde. 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. november 2006 kl. 1900. 
 

3. Meddelelser. 
Kommunen har den 6/9 tilsendt foreningen et ”Idéoplæg til nye haveboligområder i kommunen”. 
Kommunalbestyrelsen har den 9/8 besluttet at udsende nævnte oplæg mhp. at finde egnede områder til 
bebyggelse af anden lav randbebyggelse. Beslutningen har ligeledes været trykt i Folkebladet. 
Høringsfrist løber i perioden fra den 6/9-1/11-06. 
Skrivelsen taget til efterretning. 
 
Flere grundejere har henvendt sig til medlemmer af bestyrelsen pga. parkering af biler forenden af 
Svanedammen samt fjernelse/hærværk af mindre asfaltopkørsel ind til Lunden. 
Der er ikke skiltet/afmærket med standsnings/parkeringsforbud, ligesom Lunden reelt er ejet af af 
virksomhederne overfor. 
De pgl. er henvist til at rette henv. til kommunen. 
 
Vedr. pasning af foreningens arealer afventes kontakt til kommunens kontaktperson, der p.t. er på 
ferie. 
YJ kontakter. 
 



Grundejer på Banemarksvej, overfor virksomheden SMC, har henvendt sig til HW, idet firmaet på 
tidspunktet var ved at fælde nåletræer på deres eget grundstykke. Dette bevirkede så, at grundejeren 
nu kunne se virksomhedens biler, ligesom overvågningsbelysning blændede. 
Grundejeren vil i første omgang selv rette henvendelse til firmaet. 
HW har informeret grundejeren om, at bestyrelsen ikke vil blande sig i fældningen af træer, men godt 
vil være behjælpelig med hensyn til den blændende belysning. Afventer yderligere henv. 
 

4. Udvalg. 
4.1 Ordensudvalg.  
Intet at bemærke. 
 
4.2 Miljørepræsentantskab. 
Møde afholdt den 5/9-06. Af interesse kan nævnes kommunens Ideoplæg til nye haveboligområder 
(tidl. nævnt under pkt. 3 meddelser) samt Teknisk Forvaltnings initiativ til at kontakte virksomhederne i 
Ragnesminde for at mindske antallet af lastbiler på Park Alle mellem Søndre Ringvej og Midtager. 
(Initiativet har i øvrigt tidligere været omtalt i sommerens løb i Folkebladet). 
 

5.   Regnskab. 
Kasse        2.029,00 kr. 
Bank    145.810,00 kr. 
Obligationer/Uni-Invest   62.027,00 kr. 
Aktiver i alt                    209.866,00 kr. 
 
Restanter: 0. 
 

6.   DFDS. 
Der afventes endnu en Delta rapport for støjmåling af virksomhedens ”SISU’er. Ellers forløber alt efter 
påbudets tidsplan. 
 

7. Generalforsamling 2006. 
Forslag til næste generalforsamling - forslagsstiller kontaktes mhp. genfremsættelse – YJ/SWN.  
 

8. Åben. 
 

9. Foreningens Web-side. 
      Formandens PC er stadig ude af drift. Ved henv. til foreningen vil pgl. blive henvist til enten 
      kassereren eller sekretæren. 
 
10. Eventuelt. 

10.86: Åben. 
 
 
 
S. W. Nielsen 
Sekretær. 


