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Referat fra bestyrelsesmøde i Vesterled Grundejerforening 
25.10.2011 hos Y. Justesen, Østervang 9. 
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Til stede: 

Y. Justesen, K. Hansen, J. Petersen, T Hansen, H Witt, B Jakobsen 

 

 

1. Godkendelse af referat. 

 Referat fra mødet d. 19.9.2011 er godkendt 

 

2. Næste møde 

 Mandag d. 14.11. kl. 18.30 hos formand Yvonne Justesen 

Mandag d. 9.1. kl. 18.30 hos formand Yvonne Justesen 

Mandag d. 6.2. kl. 18.30 hos formand Yvonne Justesen 

Søndag d. 19.2. Fastelavn 

Mandag d. 5.3. kl. 18.30 hos formand Yvonne Justesen 

Onsdag d. 21.3. kl. 19.30 generalforsamling  

 

3. Meddelelser 

Der er skrevet til kommunen vedr. ønske om opsætning af fugleværn på 

gadelamperne. Kommunen giver et høfligt afslag på at det er et kommunalt 

anliggende. De henviser til at det er en anliggende for grundejerne. Kommunen 

henviser i øvrigt til at den er den enkelte grundejers opgave at fjerne evt. fugles 

efterladenskaber fra fortovet i lighed med evt. nedfaldne blade mv.  

  

4.  Udvalg 

4.1 Ordensudvalg 

TH har kontaktet Teknisk forvaltning om flere affaldsspande i området, men der er 

ikke svaret. TH kontakter dem igen.  

 

Tilsyn med legepladsen skal foretages af legepladsinspektør igen. KH og TH 

undersøger priser.  

 

 

TH har sendt meddelelse til 5 grundejere på anden side af Banemarksvej vedr. 

vedligeholdelse af Lunden.  

Stena og DHL har reageret på vores henvendelse. Der har været møde med Stena, 
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som ikke var afvisende for en fælles løsning med de øvrige ejere, men han er åben 

for at vi selv er medbestemmende for, hvad vi ønsker der skal ske med lunden – 

hvad vil grundejerne. 

TH følger op på de øvrige virksomheder. 

 

Ordensregler drøftet. Skal de revideres? Punkt til næste møde.  

 

4.2. Miljørepræsentantskab 

Næste møde er den 1. nov. 2011  

 

5. Regnskab 

Regnskab blev forelagt af kassereren, men saldi mangler at blive eftersendt til 

referenten. Derfor gengives sidst oplyste saldi, som ikke afviger væsentligt fra 

kasserens oplysninger. 

 Kasse 

Bank 

Obligationer  

Aktiver i alt  

2.989,50 kr. 

190.268,30 kr. 

59.921,47 kr. 

253.179,27 kr. 

 

 

 Restanter 2010 og 2011: 15 

 

Vedr. køb af obligationer, så skal der investeres med meget lav risikovillighed. 

 

6.  Fastelavn 

  

 

7.  Antenne til mobiltelefoni på Stævnet 

 Bestyrelsen afventer kommunens afgørelse. Fortsat ikke noget nyt. 

 

7.1 Fjernvarmeprojekt 

Hensigtserklæringer og bilag er husstandsomdelt. Svarfristen er den 15.11.2011 

  

  

8. Generalforsamling d. 21.3.2012. 

YJ har reserveret Kirkebjergsalen. 

 

  

9. Foreningens hjemmeside 

 Opdateres med  

 Referat fra september mødet 

 

10. Eventuelt 

 1. Hærværk på bord/bænke-sæt på Stævnet. KH har udbedret, men mangler et 

metalbeslag, som er bestilt. 

2. Hærværk på vippestativ på den store legeplads. Leverandør kontaktes med 

henblik på udskiftning/udbedring 

 

 Referent K. Hansen 

 

 


