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1.

Godkendelse af referat.
Referat fra mødet d. 9.11.10 er godkendt

2.

Næste møde
Tirsdag d. 8.2. kl. 18.30 Bestyrelsesmøde. Start kl. 17.30 møde med Hasanin
vedr. mobilantenne
Søndag d. 6.3. kl. 10.30 Fastelavn, vi mødes kl. 10.
Tirsdag d. 8.3. kl. 18.30 Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 23.3. kl. 19.30 Generalforsamling

3.

Meddelelser
Brev fra Brøndby kommune vedr. foreningens høringssvar til lokalplan 231.
Foreningens indsigelser er alle kommenteret og enten indeholdt i det oprindelige
forslag eller tilføjet i planen. Lokalplansforslag 231 kan ses på Brøndby kommunes
hjemmeside.
Angående drikkevandets kvalitet har TH henvendt sig i Teknisk forvaltning. TF
oplyser at borgerne skal henvende sig direkte til Brøndby Kommune, som derefter
vurderer behovet for ekstra kontrol og målinger af vandet.
Henvendelser vedr. manglende snerydning. Borgerne skal henvende sig direkte til
Brøndby Kommune. Brøndby kommune har en plan for snerydning med prioritering
af de forskellige veje.
Ansøgning fra Telenor om opsætning af mobilantenne på Stævnet inde i en ny
flagstang. Der skal ligeledes opsættes et mindre ”skab”. Ansøger vil yde foreningen
en årlig leje på ca, 20-30.000 kr. Ansøger inviteres til næste møde d. 8.2.11 kl.
17.30 for at fremlægge ansøgning. Kassereren undersøger før mødet, hvorvidt
foreningen kan modtage den slags lejeindtægt i forhold til skat og moms.

4.
4.1

Udvalg
Ordensudvalg
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KH har talt med grundejer om bortkastning af haveaffald i Lunden.
TH har udarbejdet skrivelse til planafdelingen i kommunen vedr. henvendelse til
grundejere af Lunden om vedligeholdelse, skrivelsen kan ses på foreningens
hjemmeside.
4.2.

Miljørepræsentantskab
Næste møde afholdes d. 1.2.2011.
Skrivelse til planafdelingen om vedligehold af Lunden medtages på mødet.
Invitation til møde om Busplan 2012 d. 13.1. TH deltager

5.

Regnskab
Kasse
Bank
Obligationer
Jubilæumskonto
Gæld legepladslån
Aktiver i alt
Kassereren var fraværende. Derfor intet regnskab.
KH har undersøgt gældende praksis fra andre grundejerforeninger vedr. gebyr for
oplysninger til ejendomsmægler ved ejerskifte. I gennemsnit opkræves 500 kr.
Gebyret indeholdes i sælgers salær til ejendomsmægler. Der kan udarbejdes en
standardskrivelse, der indeholde alle ønskede oplysninger undtagen eventuel
restance på kontingentet til foreningen.
KH, YJ, BJ drøfter det praktiske før en endelig beslutning.

6.

Fastelavn
Opslag: BH
Flagstænger: KH
Billetsalg 14.2. – 27.2.: YJ, TH
Indkøb:
Slikposer, boller, YJ,
Tønder, tov, bamser, konge/dronningekroner, Gammel Dansk, kaffe, the,
kaffekopper, TH
Præmier, 8 stk. á 100 kr.: BJ
Arbejdernes Landsbank: BJ
Alle medbringer kaffe og the til fri afbenyttelse for de besøgende.

7.

Åben

8.

Generalforsamling 2010/2011
Personvalg, alle ønsker genvalg
Forslag om opkrævning af gebyr for oplysninger til ejendomsmægler kan medtages
på generalforsamling
Forslag om ændrede diæter og honorar drøftes på næste møde.
BH udregner de øgede udgifter.

9.

Foreningens hjemmeside
Opdateres med referat fra novembermøde
Skrivelse til planafdelingen
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Fastelavnsopslag
Nye billeder på forsiden. KH
10.

Eventuelt
1. Et hoved fra vippedyr på legepladsen er knækket af. Det er ikke lykkedes at
finde en reparatør. KH forsøger selv at samle det.
2. TH udbedrer legeplads ved stævnet
Referent B. Henriksen

