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1.

Godkendelse af referat.
Referat fra møde d. 29.10.2018 godkendt ved rundsendelse.

2.

Næste møde.
Hvor intet andet er anført holdes møderne hos SWN, Østervang 10.
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 Kommune har udsendt Støjhandlingsplan for 2019-2023 i høring med
svarfrist d. 15.1.2019. Bestyrelsen vil afgive høringssvar, hvor der fokuseres på
støjværn ud mod Ringvejen især med den øgede støj i forbindelse med stop og
start af trafik med flere lyskryds. Ringvejen angives til en støj på ca. 75 dB,
anbefalinger angiver, at støj over 58 dB kan være en sundhedsrisiko for 10-15
% af befolkningen. SWN laver udkast.
• Medlem på Lyngtoftevej har henvendt sig, idet ejendom her har stået tom i lang
tid og skal nedrives i forbindelse med kommende Letbane. Der sker ingen
vedligeholdelse/beskæring, og der klages over rotter. SWN svarer.

4.
4.1

Udvalg.
Ordensudvalg.
Intet at bemærke.

4.2

5.

Miljørepræsentantskab.
Næste møde 4.12.
Regnskab.
Kasse

824,00
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Bank
25.345,83
Jubilæumskont 26.250,00
Formuekonto 450.000,00
I alt
502.419,83
9 restanter for 2018.
6.

Medlemsmøde om bebyggelsesprojekter og ældrecenter.
Der var 116 fremmødte til mødet.
På mødet blev givet en orientering om bebyggelsesprojekter, ældrecenter og
letbane.
Der var overvejende opbakning til bestyrelsens arbejde.
Der kom forslag fra de fremmødte om at indkalde politikere til møde, henvendelse
til pressen og henvendelse til andre grundejerforeninger.
Bestyrelsen vurderer, at politikerne vil henvise til tidligere afholdte borgermøder om
Kirkebjerg og ældrecenter.
SWN har kontaktet de 2 øvrige grundejerforeninger, svar afventes.
Forhøringssvar om ældrecenter fremsendt til Brøndby Kommune. Høringssvaret
fremsendes til Folkebladet med forespørgsel om de vil tage det med i bladet.

7.

Bebyggelsesprojekter.
3 bebyggelsesprojekter omkring Kirkebjerg er godkendt i Brøndby Kommune.
Bestyrelsen vil løbende registrere de enkelte projekter for antal boliger.

8.

Letbaneprojekt.
Kommunen planlægger inden årets udgang at opkøbe dele af Lyngtoftevej 12 og 14
af letbaneselskabet. Ejendommene nedrives i sommeren 2020, hvorefter
grundstykkerne vil stå tomme frem til etablering af stationsforpladsen.
Fortsat ingen beslutning om yderligere opkøb til p-pladsområde eller status på
Lyngtoftevej.

9.

Foreningens hjemmeside.
Opdateret med sidste referat.
Høringssvar vedr. ældrecenter er lagt ind.
Opdatering af hjemmesiden er udført efter krav fra web-hoteludbyder. Samtidig er
der lagt oplysning om GPDR på hjemmesiden.

10.

Eventuelt.
Opslagstavlerne skal have skiftet plader. SWN undersøger.

Referent B. Henriksen
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