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Til stede: 

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

 

  

  

1. Godkendelse af referat. 

 Referat fra mødet d. 12.11.2012 er godkendt.  

 

2. Næste møde 

 Alle møder holdes hos Yvonne Justesen, Østervang 9. 

Tirsdag d. 5.2. kl. 18.30, dette møde afholdes hos Jess Petersen 

Søndag d. 10.2. kl. 10.30 Fastelavn 

Tirsdag d. 12.3. kl. 18.30 

Onsdag d. 20.3. kl. 19.30, generalforsamling 

 

3. Meddelelser 

Formanden har modtaget et par forespørgsler vedr. nyt om fjernvarme. Der er intet 

nyt. Formanden har skrevet på foreningens hjemmeside om fjernvarmeprojekt. 

Henvendelse fra grundejer om ødelagt fortov pga. tung trafik i forbindelse med 

oprensning af efter olieforurening af nabogrund. Grundejeren har henvendt sig til 

Brøndby Kommune, som har afvist at gøre noget ved skaden. Formanden kontakter 

grundejeren for at følge op og eventuelt henvende sig til Brøndby kommune. 

Formanden har kontaktet Brøndby Kommune, teknisk forvaltning, for at 

grundejerforeningen kan få oplysninger om renoveringer, gravearbejder eller 

renoveringer i området. Der er ikke kommet svar endnu. 

 

  

4.  Udvalg 

4.1 Ordensudvalg 

 Jernstang ved indgangen til den store legeplads skal fjernes. TH. 

 

 4.2 Miljørepræsentantskab 

Næste møde er 5.2. 
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5. Regnskab 

 

Kasse           2.903,50 

Bank        135.137,99 

Obl.         170.625,00 

I alt         308.666,49 

        

Restanter 2012: 2 

Restanter 2010/2011: 1 

Opkrævninger er sendt til inkasso.     

 

Brøndby kommune har ikke fremsendt regning på vedligehold i 2012. Der står 

derfor mere end 100.000 kr. på foreningens konto.  

Årsregnskabet vil ende med et overskud på ca. 65.000 kr. Kontingent fastholdes til 

400 kr. årligt 

    

  

6.  Fastelavn d. 10.2.13 

Bestyrelsen mødes kl. 10.00 

Billetuddeling i perioden 21.1. – 4.2. hos Y. Justesen og T. Hansen 

Pris for gæstebilletter 25 kr. 

Tønder, kroner, bamser, T. Hansen 

Godteposer, Y. Justesen 

Fastelavnsboller bestilling og afhentning, K. Hansen 

Opslag, B. Henriksen 

Præmiekuverter, C. Mortensen 

Kontakt til Arbejdernes Landsbank, C. Mortensen 

Flagstænger, K. Hansen 

Pavillon, K. Hansen 

Kaffe, The, mælk, sukker. T. Hansen, C. Mortensen, K. Hansen og B. Henriksen 

 

  

7.  Legeplads på Stævnet 

Udvalget, YJ, HW og JP, har holdt møde med Jesper Purhuus fra Brøndby Kommune 

vedr. etablering af ny legeplads og flytning af hegn og hæk på Stævnet.  

Næste skridt er indhentning af forslag fra legepladsleverandør, her kontaktes Zabel, 

som har leveret den store legeplads.  

  

7.1 Fjernvarmeprojekt 

Intet nyt.  

  

8. Generalforsamling d. 20.3.2013. 

 Der er reserveret lokale til dette års generalforsamling i Kirkebjergsalen. 

 KH har udarbejdet forslag til vedtægtsændringer vedrørende 

-  rykkergebyrets størrelse på 50 % af kontingentet  

-  reglen om placering af foreningens likvide midler > 100.000 kr.    

- Reglen om kassererens fører autoriseret kassebog 

- Protokollen skal have nummererede blade 

      Forslagene er drøftet og fremlægges i den endelige form på næste møde.  

 TH stopper i bestyrelsen til generalforsamling. Nye kandidater overvejes. 

  Regnskabet fremsendes til revisorer senest d. 15.2.13. 
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9. Foreningens hjemmeside 

 Hjemmesiden har været delvis ude af drift i november/december, men kører nu 

igen. 

Opdateres med  

 Referat fra møde d. 12.11.2012  indsættes 

 Fastelavnsinvitation indsættes 

 Der orienteres om, at der ikke kommer mobilantenne i foreningens område. 

 

10. Eventuelt 

 Der indkøbes nye net til fodboldmålene på Stævnet.   

 Formanden har udarbejdet forslag til velkomstskrivelse til nye grundejere. 

Forslaget drøftet og fremlægges i den endelige form på næste møde. 

 Den store legeplads trænger til maling. Punktet tages op senere i år. 

 

 

 

  

 Referent B. Henriksen 

 

 


