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Til stede: 

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

 

1. Godkendelse af referat. 

 Referat fra mødet d. 8.2.11 er godkendt  

 

2. Næste møde 

 Onsdag d. 23.3. kl. 19.30 Generalforsamling. Bestyrelsen mødes kl. 19.00  

Tirsdag d. 5.4. kl. 18.30 hos Yvonne Justesen 

 

3. Meddelelser 

 Brøndby Kommune har svaret på henvendelse vedr. vedligeholdelse af Lunden. BK 

ønsker ikke at gå ind i sagen og anbefaler at VGF kontakter ejerne. TH undersøger, 

hvem der ejer grundene, og udarbejder skrivelse til firmaerne med forslag om 

fremtidigt samarbejde omkring vedligeholdelse af Lunden.    

Høringsskrivelse fra Brøndby Kommune vedr. fjernvarmeprojekt i industrikvarteret 

Ragnesminde. Se yderligere under punkt 7.1. 

 

4.  Udvalg 

4.1 Ordensudvalg 

KH har nedrevet diverse sedler på lygtepæle og træer i området.  

4.2. Miljørepræsentantskab 

Der er møde i maj måned 

 

5. Regnskab 

Regnskab pr. 7.3.2011 

 Kasse 

Bank 

Obligationer 

Gæld legepladslån 

Aktiver i alt  

65 kr. 

205.275 kr. 

60.088 kr. 

0 kr. 

265.428 kr. 

 

 Restanter 2010: 4 
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Restanter 2011: 20 

Regnskab for 2010 gennemgået. 

Forslag til budget 2011 og 2012 gennemgået. Med enkelte rettelser er det 

bestyrelsens forslag til generalforsamlingen. 

Bestyrelsen har godkendt at KH får prokura til foreningens netbank. 

 

6.  Fastelavn 

 Der blev uddelt 61 billetter til børn i foreningens område og solgt 16 billetter til 

gæster.  

Det var en succes med kaffe og the til fri afbenyttelse for de besøgende. 

 

7.  Antenne til mobiltelefoni på Stævnet 

 TH har modtaget udkast til kontrakt. Bestyrelsen har udarbejdet kommentarer til 

udkastet som sendes til Abdelrasul. 

Bestyrelsen er stadig positive overfor forslaget. Tilbuddets lejeforslag er på 27.000. 

TH forsøger at forhandle en lejepris på 34.000 kr. TH har mandat til at acceptere en 

leje på 30.000 kr.  

Den endelig kontrakt skal godkendes af bestyrelsen.  

 

7.1 Fjernvarmeprojekt 

Brøndby fjernvarme har svaret på de fremsendte spørgsmål. 

På generalforsamlingen drøftes muligheden for at foreningen kan blive tilsluttet 

fjernvarmeprojektet. 

  

8. Generalforsamling 2010/2011 d. 23.3. 

 Drøftelse af fjernvarmeprojekt er selvstændigt punkt i stedet for under indkomne 

forslag. KH fremlægger. 

Indkaldelse, honorarforslag og regnskab omdelt. 

Formanden rundsender forslag til mundtlig beretning til kommentering. 

 

9. Foreningens hjemmeside 

 Opdateres med  

 Referat fra februarmøde 

 Billeder fra fastelavn 

 

10. Eventuelt 

 1. Et hoved fra vippedyr på legepladsen er knækket af. KH har udbedret. 

Punktet lukkes 

2. TH har udbedret legeplads ved stævnet. Punktet lukkes. 

3. Oplysningsseddel på opslagstavler om bestyrelsen skal udskiftes efter hver 

generalforsamling. BH udfører. 

4. Trådhegnet ved Stævnet er repareret. Punktet lukkes. 

5. TH indkøber en megafon til foreningen til brug ved fastelavn og Sankt Hans 

og kasser til opbevaring. 

 

 Referent B. Henriksen 

 

 

 
 

 


