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

Referat fra bestyrelsesmøde den 6/2-07 blev godkendt. 
 

2. Næste møde. 
Generalforsamling – onsdag den 21. marts 2007 kl. 1930. 
 

3. Meddelelser. 
Formanden har rettet henv. til kommunen omkring artikel i Folkebladet, hvoraf det fremgik, at berørte 
grundejere og foreninger var underrettet omkring den forestående kabelnedlægning af Dong Energy. 
Det viser sig, at underretning indtil videre kun er sket til grundejere hvor eksisterende 
lysmaster/transformerstationer står inde på grundstykket, grundejere der skal have omlagt deres el-
forsyning ind til hus fra luft til jordledning samt områder med private fællesveje. 
 
Borsholt har i mail af 5/3-07 henledt opmærksomheden på, at der afholdes kommunalt 
orienteringsmøde om ændring af el-forsyningen til jordkabler. Mødet er fastsat til den 17/4-07. 
Endvidere finder han kommunens svar til GF omkring forløbet af kabelnedlægningen for uacceptabel 
og ønsker samtidig igen indkaldt til medlemsmøde. 
Yderligere henviser han til høring omkring Regionens Sygehusplan, hvor natberedskab/skadestue 
lukkes og overføres til Hvidovre hospital. 
Han spørger i den forbindelse hvorvidt bestyrelsen vil gå ind i sagen. 
PC svarer Borsholt - bestyrelsen finder stadig ikke anledning til medlemsmøde, ligesom bestyrelsen 
ikke vil blande sig i den kommende Sygehusplan. 
 
 
 



 
 
 

4. Udvalg. 
4.1 Ordensudvalg.  
Intet at bemærke. 
 
4.2 Miljørepræsentantskab. 
Afventer næste møde. 
 

5.   Regnskab. 
Kasse         4.253,00 kr. 
Bank     200.738,00 kr. 
Obligationer/Uni-Invest    59.433,00 kr. 
Aktiver i alt                     264.424,00 kr. 
 
Restanter:  
 

6.   DFDS. 
Der afventes endnu en Delta rapport for støjmåling af virksomhedens ”SISU’er. Ellers forløber alt efter 
påbudets tidsplan. YJ undersøger sidste nyt inden generalforsamlingen. 
 

7. Generalforsamling 2007. 
Indkaldelse/årsregnskab er uddelt. 
Udkast til beretning blev drøftet – YJ. 
Evt. højtaleranlæg undersøges - YJ. 
Budget for 2007 drøftet – omdeles på generalforsamlingen. 
 

8. Fastelavn. 
Der var udleveret 95 billetter, hvoraf de 14 var solgt som gæstebilletter. 
Arrangementet blev drøftet. 
GF.s samlede udgift blev på 4.025 kr. 
 

9. Foreningens Web-side. 
      Formandens PC er nu atter i drift. 
 
10. Eventuelt. 

10.86: Renovering af opslagstavler i løbet af foråret. 
10.87: Renovering af mål på Stævnet og legestativ på den store legeplads i løbet af foråret. 
 
S. W. Nielsen 
Sekretær. 


