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Deltagere: Y. Justesen, S. W. Nielsen, N. Jørgensen og J. Petersen. 
 
1. Godkendelse af referat. 

Referat fra bestyrelsesmøde den 27/8-08 blev godkendt. 
Bestyrelsesmødet den 18/9-08 blev aflyst. 
 

2. Næste møde. 
Bestyrelsesmøde torsdag den 20/11-08 kl. 1900. 
 

3. Meddelelser. 
Rundgang og efterrundgang er foretaget af TH, BH og JP. 
Ved 1. rundgang blev der uddelt 34 henv. til grundejere, hvor det primært drejede sig om 
manglende renholdelse af fortov. Ved efterrundgang blev der uddelt 15 henv. til de samme 
grundejere. 
 
Grundejer på Banemarksvej har henvendt sig vedr. opsætning af såkaldt 3G-mobilantenne på 
SMC grundstykke – grundejer er bange for ”stråling”. 
YJ undersøger. 
 
Grundejere på Hedegårds Alle har tilskrevet kommunen vedr. den ”dårlige” nye vejbelysning på 
bl.a. Hedegårds Alle, Vesterleds Alle og Ragnesminde Alle. 
Der henvises også til dagsordenens pkt.7. 
 
Kommunens vej/parkafd. har rettet henv. til formanden omkring træfældning og alm. 
vedligeholdelse af de offentlige arealer i foreningens område. 
Bestyrelsen besluttede, at kommunen generelt selv er bedst til at bedømme denne 
vedligeholdelse/træfældning. 
 
Bestyrelsen har modtaget København-Ringsted projekt til høring, der drejer sig om udbygning 
af eksisterende togforbindelse – til efterretning. 



Bestyrelsen har modtaget ”forslag til helhedsplan for Kirkebjerg Erhvervsområde” m.m. – til 
efterretning. 
 

4. Udvalg. 
4.1 Ordensudvalg.  
Intet at bemærke. 
 
4.2 Miljørepræsentantskab. 
Møde afholdt den 2/9-08 – intet af betydning for foreningen. 
 

5.   Regnskab.  
Kasse              1.571,00 kr. 
Bank          242.046,00 kr. 
Obligationer/Uni-Invest          58.555,00 kr. 
Aktiver i alt                           302.172,00 kr. 
 
Restanter:   –  1 – restant er samme som sidste år. Advokat eller tidligere kasserer forhøres 
omkring bopæl ellers samme procedure som sidste år via advokat. 
 

6.   Legeplads. 
Kommunen har pr. 4/9 fremsendt rykker omkring ny ansøgning. 
Kommunen er i skrivelse pr. 6/9 informeret om, at der i nær fremtid vil blive fremsendt nyt 
materiale/byggeansøgning. 
Kommunen har nu direkte kontakt til fa. Zabel og efterfølgende fået faxet nye tegninger m.v. fra 
firmaet. 
Kommunen har 8 ugers behandlingstid fra ansøgning. 
SWN forfølger og rykker. 
 

7. Generalforsamling 2008. 
- Afventer svar om vejbelysning m.v. fra Brøndby kommune – YJ rykker. 
- I løbet af året forventes det, at der vil blive udarbejdet et udkast til Støjhandlingsplan, der 

bl.a. omfatter Ringvejen. 
Jernbanespor på Stationsparken – afventer svar fra DSB - TH forfølger sagen. 
 

8. Åben. 
 

9. Foreningens Web-side. 
Referat fra bestyrelsesmøde i august er lagt på siden. 

 
10. Eventuelt. 

10.89: 90 års jubilæum i år 2010. 
10.90: Vedligeholdelse af foreningens arealer – Møde er afholdt med kommunen, der 
anerkender omtalte skødeoverenskomst fra 1959. Herefter afventes ny aftale/udspil fra 
kommunen. 
10.91: Revidering af Vedtægter/Ordensreglement (§5-redskaber). 
 
S. W. Nielsen 
Sekretær. 


