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1.

Godkendelse af referat
Referat fra møde d. 20.8.2018 godkendt ved rundsendelse.

2.

Næste møde
Hvor intet andet er anført holdes møderne hos SWN, Østervang 10.
Mandag d. 29.10. kl. 18.30
Mandag d. 26.11. kl. 18.30
Mandag d. 7.1. kl. 18.30
Mandag d. 4.2. kl. 18.30
Søndag d. 3.3. kl. 10.30 Fastelavn. Bestyrelsen mødes kl. 10.00
Mandag d. 4.3. kl. 18.30
Torsdag d. 28.3. kl. 19.30 Generalforsamling. Bestyrelsen mødes kl. 19.00

3.

Meddelelser
• Brøndby Kommunalbestyrelse har holdt lukket temamøde om Ældrecenter i
Vesterledparken. Efterfølgende har Teknik- og miljøudvalget vedtaget en
indstilling fra forvaltningen om at ældrecentret placeres i Vesterledparken. Det
forventes at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vedtager det d.
10.10.2018.
Forvaltningen skal herefter udarbejde en ny lokalplan og kommunalplantillæg,
som skal i offentlig høring.
• Brøndby Kommunalbestyrelse har vedtaget en korrigeret udviklingsplan for
Kirkebjergområdet. Teknik- og miljøudvalget har vedtaget, at planen skal i
offentlig høring.
• Teknik- og miljøudvalget har vedtaget lempeligere parkeringsnorm i forbindelse
med byggeprojekter i Kirkebjergområdet.
• Et medlem har henvendt sig med forslag om et medlemsmøde for foreningens
medlemmer om Ældrecenter.
• Et medlem har henvendt sig om parkering på Nordtoftevej. SWN undersøger.
• SWN har svaret Brøndby Kommune i partshøring vedr.
dispensation/lovliggørelse af carport ud til vej i forbindelse med gældende
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lokalplan. Standardsvar givet.
4.
4.1

4.2

5.

Udvalg
Ordensudvalg
Intet at bemærke.
Miljørepræsentantskab
Næste møde d. 2.10.
Regnskab
Kasse
1.713,00
Bank
17.225,98
Jubilæumskont 26.250,00
Formuekonto 470.000,00
I alt
515.188,98
24 restanter for 2018. HT sender rykkere nu.

6.

Medlemsmøde om bebyggelsesprojekter og ældrecenter
Bestyrelsen har besluttet at afholde medlemsmøde tirsdag d. 30.10. (alternativt d.
5. eller d. 6. nov) kl. 19.30.
SWN booker lokale.
På medlemsmødet skal der orienteres om ældrecenter, bebyggelse på
Banemarksvej, letbane og Kirkebjerg bebyggelsesprojekter med fokus på, hvordan
bestyrelsen og grundejerne kan påvirke kommunalbestyrelsen før de endelige
beslutninger træffes.
Indkaldelse BH
Kopiering SWN
Omdeling LJ
Folkebladet inviteres, BH
Bestyrelserne for grundejerforeningerne Grønneled og Bakkegård Vest inviteres.
SWN
Forberedelse af møde SWN, LJ og JF.

7.

Bebyggelsesprojekter
Se under meddelelser.
LJ har udarbejdet udkast til læserbrev om Ældrecenter i Vesterledparken og
bebyggelsesprojekter i hele kommunen set i forhold til klimaplan. Hvis grønne
område fjernes mindskes muligheden for afledning af regnvand i området.
Læserbrevet fremsendes på vegne af bestyrelsen.
BH udarbejder udkast til læserbrev på vegne af bestyrelsen om nedlæggelse af
grønne områder i området.
JF udarbejder udkast til læserbrev på vegne af bestyrelsen om fremtidige
trafikforhold i området.

8.

Letbaneprojekt
Ikke noget nyt.

9.

Foreningens hjemmeside
Opdateret med sidste referat.
Indkaldelse til medlemsmøde indsættes.
Information om Ældrecenter og bebyggelsesprojekter er lagt ind.
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10.

Eventuelt
- Opslagstavlerne skal have skiftet plader. SWN undersøger.
- Konsekvenser af ny persondatalovgivning for foreningens korrespondance og
opbevaring af navne undersøges hos Webmaster. Webmaster kommer med et
oplæg til bestyrelsen i forhold til foreningens hjemmeside.
Referent B. Henriksen
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