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

Referat fra bestyrelsesmøde den 8/5-08 blev godkendt. 
 

2. Næste møde. 
Sankt Hans arrangement mandag den 23/6-08 (mødetid kl. 1800). 
Rundgang og bestyrelsesmøde onsdag den 27/8-08 kl. 1800. 
Efterrundgang og bestyrelsesmøde torsdag den 18/9-08 kl. 1800. 
Bestyrelsesmøde onsdag den 22/10-08 kl. 1900. 
Bestyrelsesmøde torsdag den 20/11-08 kl. 1900.   
 

3. Meddelelser. 
Det årlige loppemarked blev afholdt i forgangne weekend – fint vejr. 
 
Grundejer på Ragnesminde Alle har rettet henvendelse til Dong vedr. for kraftig indstråling af 
vejbelysning på husfacaden. Lamperne kan ikke justeres, men i stedet har Dong været ude og 
montere en afskærmningsplade ned fra lampehuset. 
Dong opfordre andre der måtte have samme problem til at rette direkte henvendelse til Dong. 
 

4. Udvalg. 
4.1 Ordensudvalg.  
TH undersøger forsat Ragnesminde Alle. 
 
4.2 Miljørepræsentantskab. 
Møde afholdt den 1/4-08 – afventer referat. 
TH skulle nu være godkendt som foreningens repræsentant til næste møde. 
 
 
 



 
5.   Regnskab.  

Kasse              1.910,00 kr. 
Bank          276.262,00 kr. 
Obligationer/Uni-Invest          58.555,00 kr. 
Aktiver i alt                           336.727,00 kr. 
 
Restanter:   –  9. 
 

6.   Legeplads. 
Skovleg v/John Hovmand har d.d. meddelt, at han pga. sygdom har måttet lukke sit firma, 
hvorefter han må annullere aftalen om etablering af legeplads med foreningen. 
Nye tilbud indhentes og kommunen underrettes – SWN. 
 

7. Generalforsamling 2008. 
På baggrund af emner fra generalforsamlingen har foreningen nu fået svar fra kommunen. 
- Brøndby kommune har tilskrevet Dong omkring vores bemærkninger til vejbelysningen 

m.v. – her afventes svar fra Dong, hvorefter foreningen bliver informeret – dog er pille/bom 
ved Nordtoftevej reetableret. 

- Kommunen finder skiltning på Ringvejen før Bromarksvej omkring lastbiler for 
tilstrækkelig – men vil dog forsøge at fjerne graffiti. 

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

- Reetablering af gangsti forenden af Østervang vil der blive set på - her kan bemærkes, at der 
i dagene op til bestyrelsesmødet er foretaget en udretning af grusbelægningen, hvor man på 
ny har udlagt grovgrus. Det virker dog langt fra tilfredsstillende, særligt da belægningen for 
nogle år siden bestod af fliser. Endvidere har man heller ikke foretaget udretning af den 
efterfølgende asfalt. 

- Flisebelægning på Frø- og Vesttoftevej medgives at være nedslidt. Kommunen skønner dog 
ikke, at belægningen er trafikfarlig, hvorfor udbedring først kan finde sted når det er 
økonomisk muligt. 

 
Jernbanespor på Stationsparken – ”bolden” ligger nu hos DSB - TH forfølger stadig sagen. 
 

8. Sankt Hans. 
Lejlighedstilladelse fra politi og tilladelse fra kommunen er modtaget. 
Vesterled Børnehave er ikke længere i stand til at lave en heks til foreningens bål. Der arbejdes 
på andre løsnnger. 
Bål – markering i kommende weekend. 
 

9. Foreningens Web-side. 
Opdateres med: referat fra best. møde i maj.   

 
10. Eventuelt. 

10.89: 90 års jubilæum i år 2010. 
10.90: Vedligeholdelse af foreningens arealer. 
 
 
 
S. W. Nielsen 
Sekretær. 


