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Til stede: 

Y. Justesen, B. Henriksen, K. Hansen, J. Petersen, T Hansen,  

 

 

1. Godkendelse af referat. 

 Referat fra mødet d. 6.6.2011 er godkendt  

 

2. Næste møde 

 Mandag d. 19.9. kl. 18.30 hos formand Yvonne Justesen, YJ,TH og JP går rundgang 

før mødet 

Mandag d. 25.10. kl. 18.30 hos formand Yvonne Justesen, FLYTTET 

Mandag d. 14.11. kl. 18.30 hos formand Yvonne Justesen 

Mandag d. 9.1. kl. 18.30 hos formand Yvonne Justesen 

Mandag d. 6.2. kl. 18.30 hos formand Yvonne Justesen 

Søndag d. 19.2. Fastelavn 

Mandag d. 5.3. kl. 18.30 hos formand Yvonne Justesen 

Onsdag d. 21.3. kl. 19.30 generalforsamling  

 

3. Meddelelser 

 Henvendelse fra grundejer om forslag om skaterbane på asfalten på ved 

legepladsen. Bestyrelsen bakker op om forslaget, men det er en dyr investering, og 

der er tidligere søgt sponsorater til legepladsen uden den store succes. YJ svarer 

forslagsstilleren.  

 

YJ har kontakt DONG vedr. klager over fejl i belægningen efter DONG’s udskiftning 

af lysmaster. DONG oplyser, at de ikke modtager generelle klager men kun fra 

konkrete beboere. YJ kontakter de to grundejere for yderligere henvendelse.      

 

 

 

4.  Udvalg 
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4.1 Ordensudvalg 

Klage fra grundejer over at nabo larmer med byggeri i weekenden efter kl. 12. TH 

kontakter. 

TH har kontaktet Teknisk forvaltning om flere affaldsspande i området.  

Hækken ved Stævnet trænger til klipning. KH kontakter BJ for at undersøge om 

kontrakten er 2 gange årligt, ellers bestiller KH en ekstra klipning. 

Gartnere, der renholder legepladsen, har klaget over, at det er svært at fjerne 

ukrudt under faldunderlagene. KH udbedrer. 

4.2. Miljørepræsentantskab 

Der er møde i september.  

 

 

5. Regnskab 

Regnskab afventer kassererens deltagelse i møde 

 Kasse 

Bank 

Obligationer  

Aktiver i alt  

 kr. 

 kr. 

 kr. 

 kr. 

 

 

 Restanter 2010:  

Restanter 2011:  

 

Der er konstateret fejl i servitutter vedr. pantsætning. Det søges rettet gennem 

dommerkontoret. 

 

Fremover betales webmaster et vederlag svarende til mødediæter. 

 

6.  Sankt Hans 

 Afventer regnskab 

 

7.  Antenne til mobiltelefoni på Stævnet 

 Høringsmateriale udsendt til naboer fra Brøndby Kommune. 

Bestyrelsen har modtaget kopi af svar fra en grundejer til Brøndby Kommune, hvor 

der tages afstand fra en mobilantenne. 

En grundejer har henvendt sig telefonisk og udtrykt utilfredshed med bestyrelsens 

positive tilkendegivelser.  

Bestyrelsen afventer kommunens afgørelse. 

 

7.1 Fjernvarmeprojekt 

Der er uddelt indbydelse til orienteringsmøde om fjernvarmeprojekt d. 8.9.2011kl. 

19.00 til grundejere, der ikke har fjernvarme i forvejen. Tilslutningskravet er 50-60 

%. KH arbejder videre.  

  

8. Generalforsamling d. 21.3.2012. 

YJ reserverer Kirkebjergsalen. 

 

  

9. Foreningens hjemmeside 

 Opdateres med  

 Referat fra junimøde 

 Info om fjernvarmeprojekt 
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10. Eventuelt 

 1. Hærværk på bord/bænke-sæt på Stævnet. KH har udbedret, men det er 

ødelagt igen. KH forsøger igen. TH og JP hjælper. 

2. I tilfælde af at formanden ikke er i stand til at afholde møderne flyttes mødet 

til andet sted i stedet for at aflyse. 

3. KH har flere gange ryddet op efter pizzabakker og lign. på stævnet. Der er 

ingen skraldespande på området. KH taler med den nye ejer om problemet.  

 

 

 Referent B. Henriksen 

 

 

 
 

 


