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1.

Godkendelse af referat.
Referat fra mødet d. 6.5.2013 er godkendt.

2.

Næste møde
Alle møder holdes hos Y. Justesen, Østervang 9.
Sankt Hans d. 23.6.
Tirsdag d. 13.8. kl. 18.00, rundgang
Tirsdag d. 10.9. kl. 18.00, efterrundgang
Mandag d. 7.10. kl. 18.30
Tirsdag d. 5.11. kl. 18.30
Mandag d. 13.1. kl. 18.30
Tirsdag d. 4.2. kl. 18.30
Søndag d. 2.3. Fastelavn
Mandag d. 10.3. kl. 18.30
Onsdag d. 19.3. Generalforsamling
Tirsdag d. 1.4. kl. 18.30

3.

Meddelelser
Brøndby kommune har fremsendt lokalplansforslag nr. 501 til høring vedr. placering
af mikro-, mini- og husstandsvindmøller i hele kommunen. I grundejerforeningens
område må der ifølge forslaget ikke opsættes vindmøller, men i industrikvarterne i
naboområdet må der opsættes møller med en max. højde på 25 meter.
Det er bestyrelsens opfattelse, at der bør indsættes en afstand fra bebygget
område, især i forhold til støjforholdene. Området øst for Sdr. Ringvej er udlagt til
beboelse og kontorer, men hvis der placeres vindmøller, er det ikke muligt. KH
udarbejder høringssvar.
Der har været afholdt velbesøgt loppemarked på Stævnet. Arbejdernes Landsbank
og et energikonsulentfirma havde en bod på pladsen.
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4.
4.1
4.2

5.

Udvalg
Ordensudvalg
 Intet til referat
Miljørepræsentantskab
Møde afholdt d. 7.5.13, men intet til referat for foreningens område.
Regnskab
Kasse
Bank
Obl.
I alt

923,50
25.610,95
394.528,00
421.062,45

Restanter 2013: 2
Restanter 2012: 1
6.

Sankt Hans 23.6.
Bestyrelsen mødes ca. kl. 17.
Opslag: BH, er ophængt
Heks: KH
Øl og sodavand, små slikposer: CM
Popcorn: KH
Grillkul, tændvæske: KH
Brænde til børnebål: KH
Palle til børnebål: BH
Grillstarter: YJ, CM, JP, BH,
Pengekasse og byttepenge: CM
Lægte til markering af bålsted: KH
Snobrødsdej: YJ
Tilladelse til bålafbrænding og salg af øl: YJ har søgt og fået tilladelse
Start kl. 18. Børnebålet tændes kl. 19.30. Voksenbålet tændes 21.30.

7.

Legeplads på Stævnet
YJ har ihærdigt forsøgt at komme i kontakt med legepladsleverandør, men det har
ikke været muligt.
Der indhentes tilbud fra andet firma.
Brøndby kommune har fjernet hæk på området.
Hækken på sydsiden på Stævnet klippes kraftigt ind.

8.

Generalforsamling d. 20.3.2013.
 Forslag om facebookside. KH holder møde med forslagsstilleren. Drøftes igen
på næste møde.
 Vedr. gadebelysning og beskæring af træer. KH har kontaktet Stadsgartner
Jesper Purhus i Brøndby Kommune, som har lovet at undersøge, om der er
træer, der trænger til beskæring. Det er aftalt, at der ved nyplantning af træer
skal være god afstand mellem træer og lygtepæle.
 Nabohjælp. Opsætning af skilt undersøges til næste møde.
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9.

Foreningens hjemmeside
Opdateres med
 Referat fra møde d. 6.5. indsættes
 Fra forsiden fjernes opslag om mobilantenne, opretning af søen, nyt om
fjernvarme, opslag om afhentning af brænde, billeder fra legeplads 2003 og
”huller i asfalten”.
 Sommersjov på stævnet

10.

Eventuelt
 Der er indkøbt og opsat nye net til fodboldmålene på Stævnet.
 Den store legeplads trænger til maling. KH har indhentet tilbud fra malerfirma.
Afhængig af prisen besluttes det om bestyrelsen selv skal male, eller om et
firma skal betale. KH mailer rundt.
Referent B. Henriksen
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