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Til stede: 

Y. Justesen, T. Hansen, B. Henriksen, K. Hansen, J. Petersen, B. Jacobsen  

 

1. Godkendelse af referat. 

 Referat fra mødet d. 12.8.10 er godkendt  

 

2. Næste møde 

 Tirsdag d. 5.10. kl. 18.30 Bestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 9.11. kl. 18.30 Bestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 11.1.2011. kl. 18.30 Bestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 8.2. kl. 18.30 Bestyrelsesmøde 

Søndag d. 8.3. Fastelavn 

Tirsdag d. 8.3. kl. 18.30 Bestyrelsesmøde 

Onsdag d. 23.3. Generalforsamling 

 

3. Meddelelser 

 Foreningen har udarbejdet et høringssvar til lokalplansforslag 231 for området øst 

for Sdr. Ringvej. Foreningen har kommenteret i forhold til trafikstøj, trafikmængde, 

støj fra bygningen, lysreklamer, lysgener og bygningshøjde. Brøndby kommune har 

kvitteret for modtagelse og meddelt at foreningens kommentarer vil indgå i det 

videre arbejde.  

Flere grundejere har henvendt sig til foreningen for at gøre opmærksom på at 

lokalplansforslaget var til høring. Det er besluttet, at fremover skal foreningens svar 

sendes til orientering til disse grundejere. 

 

4.  Udvalg 

4.1 Ordensudvalg 

KH henvender sig til grundejere, som har henkastet hegnspæle i Lunden med 

anmodning om oprydning. 

 Første rundgang: 46 grundejere har fået en henvendelse fra foreningen om 

manglende vedligehold. Anden rundgang: 9 har ikke fået udbedret siden første 

rundgang.   
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4.2. Miljørepræsentantskab 

Møde afholdt d. 7.9. Af interesse for foreningen var  

- nyt affaldsregulativ hvor sække eller bundter kun må veje 11 kg i stedet for 

nuværende 15 kg 

- drøftelse af nedkvalificering af offentlige veje til private veje, men det er der 

pt. ikke politisk vilje til  

- kampagne for kontrol af om virksomheder forurener grundvandet 

- det er forbudt at klunse på genbrugsstationen 

- åbningstid på genbrugsstationen ændres til 9.00 – 17.00 

  

5. Regnskab 

 Kasse 

Bank 

Obligationer 

Jubilæumskonto 

Gæld legepladslån 

Aktiver i alt  

1.777,50 kr.  

130.666,97 kr. 

60.682,00 kr. 

 2.900,45 kr.  

44.853,71 kr. 

196.026,92 kr.  

 

 Der er fejlagtigt indsat indtjening fra jubilæumsfesten på 17.510 kr. Dette reguleres 

snarest. 

 

Der er 4 restanter 

 

6.  Jubilæumsfest 2010 

 Der blev solgt 166 voksenbilletter og uddelt børnebilletter 

Det var en god fest, mange deltagere har udtrykt stor tilfredshed med 

arrangementet, der var god ro og orden. Nattevagten var i aktion 1 gang med stor 

hjælp fra hunden.  

Indtægter billetsalg 16.600 kr. og salg til festen 13.186 kr.  

Udgifter 76.538 kr.  

Foreningens udgift til festen beløber sig til 46.752 kr. Der var afsat 47.000 kr.  

 

7.  Sankt Hans 

 Forslag om et lille bål for de mindre børn drøftes før næste Sankt Hans 

 

8. Generalforsamling 2010/2011 

 YJ har reserveret Kirkebjergsalen til næste års generalforsamling d. 23.3.2011 

 

9. Foreningens hjemmeside 

 Opdateres med ref. Fra augustmøde 

Høringssvar til lokalplansforslag 231 er lagt ind, svar fra Brøndby kommune lægges 

ind  

Sanghæftet fra jubilæumsfesten lægges ind 

 

 

10. Eventuelt 

 1. Et hoved fra vippedyr på legepladsen er knækket af. KH kontakter en 

bekendt for mulig renovering. 

2. Legeplads ved stævnet trænger til renovering. TH, JP, HW, KH aftaler 

udbedring. 

 

 Referent B. Henriksen 
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