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Til stede:
Y. Justesen, S. Nielsen, D. Madsen, C. Mortensen, B. Henriksen, J. Frederiksen

1.

Godkendelse af referat.
Referat fra møde d. 05.09.16 godkendt ved rundsendelse.

2.

Næste møde.
Hvor intet andet er anført afholdes mødet hos Y. Justesen, Østervang 9
Mandag d. 14.11. kl. 18.30
Mandag d. 9.1.2017 kl. 18.30
Torsdag d. 2.2. kl. 18.30
Søndag d. 26.2. Fastelavn. Bestyrelsen mødes kl. 10.00
Onsdag d. 22.3. Generalforsamling. Bestyrelsen mødes kl. 19.00

3.

Meddelelser.
• Kommunen har fremsendt skrivelse vedr. partshøring om carport og
dispensation for Bygningsreglementet hvad angår den samlede byggelængde
i naboskel. Standardskrivelse er afgivet herfra under hensyn til høringssvar
fra berørt nabo (lagt på hjemmesiden under pkt. ”Høringssvar”).
• Mail fremsendt til Teknisk Forvaltning/Materielgården vedr. de ændrede
regler i Vejloven hvad angår grundejerens pligt til vintervedligeholdelse og
renholdelse af fortovet, hvor grundejeren ikke samtidig har direkte adgang til
sit fortov – Teknisk forvaltning vender tilbage med svar når de har set på
sagen.
• ”Buskørslen i Brøndby” – CM deltog. Rundtur fra Rådhuset, gennem
Priorparken og til Glostrup, derefter ad Ringvejen.
Eneste relevante for vores område var besked om, at der må forventes
trafikgener fra 2019 og indtil Letbanen er færdig. Der er projekteret med ca.
2000 nye lejligheder i Kirkebjerg industriområdet, hvilket vil betyde en
betydelig tilflytning til området.
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4.
4.1

4.2

5.

Udvalg.
Ordensudvalg.
Intet at bemærke.
Miljørepræsentantskab.
Generne fra den nye vejbelægning er kommet på dagsordenen til næste møde.
Regnskab.
Kasse
Bank
Formuekonto
I alt

2030,00
28.193,79
426.723,76
456.947,55

Restanter for 2016: 0
Der har kun været meget få henvendelser fra ejendomsmæglere.
Der er afleveret referater fra Hederas eks. ordinære generalforsamlinger til
advokaten. Det forventes at tinglysningen kan gå igennem nu.
6.

Sankt Hans
Det dårlige vejr Skt. Hans aften har betydet et underskud på 1929,58 kr.

7.

Åben.

8.

Letbane.
Projektet er nu sendt i udbud, der forventes stillingtagen til udbuddet medio 2017.

9.

Foreningens hjemmeside
SWN har nu lavet en mappe til høringssvar på hjemmesiden, og lagt alle
høringssvar tilbage til ca. 2014 ind i den.

10.

Eventuelt
• Elektronisk opbevaring af dokumenter. Det kan godt lade sig gøre at gå over
til elektronisk opbevaring af dokumenter, men det vil kræve
vedtægtsændringer. SWN kontakter webmaster Janus mhp. at høre til
mulighederne.
• Kølevogne på Kornmarksvej, ingen problemer længere/SWN har forhørt sig
hos klager- lukkes.
• Jubilæumsfest år 2020. CM undersøger reglerne for foreningens bidrag til
afholdelse af fest for foreningens medlemmer.
• Flagsnor er udbedret – lukkes.
• Bord/bænksæt på Stævnet – nyt, tages op ved næste møde (FT).

Referent D. Madsen

2

