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Deltagere: Y. Justesen, T. Hansen, B. Henriksen, J. Petersen og H. Witt 

 

1. Godkendelse af referat. 

Referat fra bestyrelsesmøde den 6/10-09 blev godkendt. 

 

2. Næste møde. 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 5. januar 2010 kl. 1830. 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 2. februar 2010 kl. 1830. 

Fastelavn søndag den 14. februar 2010. 

 

3. Meddelelser. 

BH har tilskrevet kommunen vedr. bla. manglende beskæring af Lunden ud til cykelsti ved 

Colonsvinget og hærværk på nyplantede træer i Vesterledparken.  

BH har ikke modtaget noget svar, men det kan konstateres, at der er plantet nye træer i 

Vesterledparken. 

 

Brugerne af petanquebanen på Stævnet har rykket for udskiftning af grus på banen.  

Kommunen er bestilt, og vi afventer grus og en regning.  

Hvis arbejdet ikke bliver gjort, vil vi vente med at rykke til efter jul. 

 

Alle lamper er nu udskiftet på bla. Hedegårds Allé. 

Det skønnes af bestyrelsen, at der ikke er sket nogen ændring af lysforholdene på modsatte 

fortov af lysmasterne. YJ vil tilskrive kommunen ang. den stadig mangelfulde belysning på 

Ragnesminde Allé, Hedegårds Allé, Vesterleds Allé og Hedegrænsen. 

 

4. Udvalg. 

4.1 Ordensudvalg.  

KH har inden forrige møde modtaget klage fra grundejer vedr. henkastning af haveaffald i 

Lunden. Pågældende er tilsyneladende bekendt med hvem det er. KH tilskriver anmelder. 

Drøftes på næste møde. 



 

4.2 Miljørepræsentantskab. 

Møde blev afholdt den 3/11-09 og punkter der blev drøftet var: 

-kommunen opfordres til at gentage sidste års succes med salg af kompostbeholdere fra 

genbrugsstationen. 

-TF har skrevet til grundejer i vores forening, og har givet denne en deadline for fjernelse af 

grus, som ligger på offentlig vej. Dette skulle angiveligt have ligget der i en længere periode. 

-kommunen orienterer om servicebussen, som bla. kommer til at køre igennem vores 

grundejerforening og vil stoppe ved Sognets Dagligstue. 

-kommunen orienterer om, at Regionen har vurderet at Brøndby Kommunes børneinstitutioner 

ikke er muligt forurenede, og derfor ikke vil foretage yderligere undersøgelser. 

 

Næste møde afholdes i feb. 2010 

 

5.   Regnskab.  

Kasse                 4.400,00 kr. 

Bank             127.510,00 kr. 

Obligationer/Uni-Invest             59.263,00 kr. 

 

Aktiver i alt                             191.172,00 kr. 

 

1 restant fra 2009 – sagen er overgivet til advokat og er på vej i retten. 

 

BH har udtrykt undring og bekymring over, at når der skal betales kontingent fra kommunen, og 

når advokaten i restantsager har brug for en kontaktperson fra grundejerforeningen, så bliver BH 

inddraget med personlige oplysninger i form af benyttelse af nemkonto og CPR nummer.  

Dette er ikke hensigtsmæssigt, da penge fra indbetaler til grundejerforeningen, ikke skal blandes 

sammen med folks privatøkonomi, og at en enkeltperson fra grundejerforeningen ikke skal stå 

som inddriver af gæld til grundejerforeningen.  

Ydermere undersøges det, om det er lovligt, at kommunen egenhændigt indhenter oplysninger 

om et bestyrelsesmedlems nemkonto, når det drejer sig om grundejerforeningsarbejde. 

BH skriver til bank og advokat, for at finde en løsning på dette problem. 

 

BH har tilskrevet kommunen mht. afregning for pasning af arealer i år – endnu ikke modtaget! 

 

6.   Legeplads. 

Sponsorplader er færdige. HW vil opsætte disse. 

Blomsterkummer er nu malet af JP. 

 

7. Åben. 

 

8. Åben. 

 

9. Foreningens Web-side. 

Opdateres med referat fra oktober. Webmaster vil undersøge nærmere om vores kontrakt til 

domaineudbyder og vores supportmuligheder. 

 

10. Eventuelt. 

10.89: 90 års jubilæum i år 2010 – Afventer møde i festudvalg. YJ vil undersøge priser på telt, 

toiletter, borde, stole osv. til næste bestyrelsesmøde. 

10.94: Åben. 

 

 

T. Hansen, Næstformand. 


