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Mødedeltagere: 

Jørn Bundgaard (JB) 

Michael Beck Hansen (MBH) 

Søren Boy Holst (SBH) 

Hans Henning Fischer (HHF) 

Afbud: 

Klaus Hansen (KH) 

 

 

REFERAT FFFM BESTYRELSESMØDE Aktion/Ansvarlig(e) 

1. GATE 21 - Folkemødet 1.oktober 2018  

1.1 HHF orienterede fra mødet. 
Fremhævede disse to links/WEB-sider, hvor dels mødet er refereret og hvor 
der dels findes interessante informationer om støjgrænser: 
 
https://www.gate21.dk/stor-interesse-for-folkemoedet-om-trafikstoej/ 
 
Nyhed fra DR 
 
Videre afspillede HHF lydfil af P4’s interview af ham selv på dagen. Øvrige 
bestyrelsesmedlemmer udtrykte tilfredshed med HHF’s udsagn. 
 
HHF uddelte kopi af brev vedr. trafikstøj på Vestegnen. Brevet er udarbejdet 
og underskrevet af borgmestrene i Vallensbæk, Ishøj, Hvidovre, Albertslund 
og Brøndby (dateret 1.oktober 2018) og er fremsendt til: 

• Transport-, bygnings- og boligministeren 

• samtlige trafikordførere i folketinget. 
 

1.1.- Aktion: 
Til efterretning 

2. Møde med kommunen 20.november 2018 for grundejerforeninger i 
Vallensbæk Nord 

 

2.1 MBH og HHF, der begge deltog i mødet, gav en kort orientering. 
 
Fremhævede denne tekst, der foranledigede spørgsmål til borgmester 
Henrik Rasmussen (ref. nummer 9, VALLENSBÆK NU): 
”Med budgetforliget er der lagt op til en opprioritering i forhold til 
bekæmpelse af støj i Vallensbæk. Der etableres en støjskærm langs 
Holbækmotorvejen på strækningen mellem Vejlegårdsvej og Vallensbæk 
Torvevej”. 
 
Borgmesteren svarede, at der ikke er tale om ekstra penge; men svarede 
også, at pengene ikke nødvendigvis er øremærket støjskærme. Pengene 
kan måske bruges mere fornuftigt på andre løsninger. Drøftes videre i den 
af kommunen nedsatte støjgruppe. 
 

2.1 - Aktion: 
Til efterretning 

3. Første møde, 24.september 2018, i den af kommunen nedsatte 
støjgruppe 

 

3.1 HHF beklagede, at det havde trukket ud med distributionen af referatet og 
øvrigt materiale fra mødet 24.september 2018. 
 

3.1 - Aktion: 
Taget til efterretning 

3.2 Næste møde i gruppen er 17.januar 2019. SBH og HHF deltager begge i 
dette møde på vegne af grundejerforeningen. HHF kan dog blive tvunget til 
at melde afbud grundet øjenlågsoperation. 
 

3.2 - Aktion: 
SBH, HHF 

https://gate21.us16.list-manage.com/track/click?u=5d4918256f517d7164333271c&id=ab5117b0bf&e=cb6a9a1e73
https://gate21.us16.list-manage.com/track/click?u=5d4918256f517d7164333271c&id=ea9b9355ff&e=cb6a9a1e73
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4. Eventuelt  

4.1 Medlemssituationen: Alle, minus fem (5) parceller/husstande, har betalt 
kontingent. Jørn har rykket mange gange og vil nu ”stemme dørklokker” hos 
de berørte. 
 

3.1 - Aktion: 
JB 
 

4.2 Booking Systemet, ref. kommunens lokaler: 
JB er nu registret - som booker - i systemet. Samme gælder HHF. 
 
Kommunen er - af HHF - blevet bedt om at slette alle andre navne, som 
måtte stå opførte under grundejerforeningen. 
 

3.2 - Til efterretning 

4.3 Generalforsamlingen i 2019 afholdes på Korsagergård onsdag den 
20.marts. Korsagergård er reserveret. 
 

4.3 - Til efterretning 

4.3.1 HHF begynder - først i det nye år - at udarbejde bestyrelsens beretning. 
Sendes til alle for kommentarer. SBH fremstiller præsentationsmateriale til 
generalforsamlingen af den endelige udgave. 
 

4.3.1 - Aktion: 
HHF, SBH 

5. NÆSTE MØDE  

5.1 Ikke aftalt 
 

5.1 - Til efterretning 

6. Mødet sluttede kl. 21:40 og alle ønskede hinanden god jul.  
 

🧙 

 
Fordeling: Mødedeltagere + KH 

 


