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Referat fra bestyrelsesmøde i Vesterled Grundejerforening 
12.06.2012 hos Y. Justesen, Østervang 9. 
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Til stede: 

Y. Justesen, K. Hansen, J. Petersen, T Hansen, B. Henriksen, C. Mortensen 

 

  

  

1. Godkendelse af referat. 

 Referat fra mødet d. 14.5.2012 er godkendt.  

 

2. Næste møde 

 Alle møder holdes hos Yvonne Justesen, Østervang 9. 

Mandag d. 13.8. kl. 17.30, rundgang 

Tirsdag d. 11.9. kl. 18.00, efterrundgang 

Tirsdag d. 9.10. kl. 18.30 

Mandag d. 12.11. kl. 18.30 

Tirsdag d. 8.1. kl. 18.30 

Tirsdag d. 5.2. kl. 18.30 

Søndag d. 10.2. kl. 10.30 Fastelavn 

Tirsdag d. 12.3. kl. 18.30 

Onsdag d. 20.3. kl. 19.30, generalforsamling 

 

3. Meddelelser 

Intet nyt 

  

4.  Udvalg 

4.1 Ordensudvalg 

TH har modtaget svar fra Banemarksvej 54/kornmarksvej 2-4 vedr. vedligehold af 

Lunden ud for deres område. Ejeren ønsker ikke at vedligeholde deres andel udover 

gældende lovgivning. Ejeren tilbyder, at Grundejerforeningen kan købe området for 

et symbolsk beløb mod at afholde udgifterne til handelen og forestår det juridiske 

arbejde vedr. samme. TH svarer, at bestyrelsen vil drøfte forslaget på møde efter 

sommerferien. 

 

 4.2 Miljørepræsentantskab 
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Næste møde 4. september. 

 

5. Regnskab 

Claus orienterede om overtagelse af foreningens økonomi.  

Restanter 2012: 22 

Restanter 2010/2011: 3 

    

  

6.  Sankt Hans lørdag d. 23.6. 

Bestyrelsen mødes kl. 17.00. 

KH har undersøgt pris for leje af grill. Det er forholdsvis dyrt. I Metro er det billigere 

at købe en ny rimeligt stor grill. TH har købt den. 

KH har reserveret pop-corn-maskine, telt, borde og stole til 60 personer og sluch-

ice-maskine. Der lejes også lys til teltet. KH 

Teltet hejses lørdag formiddag.  

Teltet tages ned søndag formiddag. 

Børnehaven spørges om strøm. Aftale om adgang. YJ 

Indkøb, grillkul, tændvæske, TH 

Snobrødsdej, syltetøj, YJ 

Øl, vand, vin, CM 

Slikposer TH 

Alle husker at gemme aviser og medbringe på dagen. 

Grillen er klar kl. 18.00. Bålet tændes kl. 22.00. 

Tilladelser til salg af øl og vin. YJ har modtaget. 

Tilladelser til bålafbrænding, YJ har modtaget. 

Ghettoblaster, BH 

Heks, KH 

 

Efter Sankt Hans sås der græs på bålpladsen 

  

7.  Antenne til mobiltelefoni på Stævnet 

Intet ny 

  

7.1 Fjernvarmeprojekt 

KH har orienteret sig om en nabokommunes fjernvarmeprojekt, hvor der ved 

ihærdig markedsføring er kommet en tilslutningsprocent på 60. KH har orienteret 

Brøndby Fjernvarmes bestyrelse om erfaringerne derfra. Brøndby Fjernvarme har 

tilkendegivet, at de vil få Cowi Consult til at undersøge den grundlæggende økonomi 

for et fjernvarmeprojekt i Vesterledområdet.  Cowi Consult har tilkendegivet, at et 

udkast til projektforslag forventes klar i løbet af sommeren. 

 

  

8. Generalforsamling d. 21.3.2012. 

 Hvilke regler er der for byggepladser? Henvisning til Hedegrænsen 5. KH har 

ikke kunnet finde frem til ejeren, men ejendommen er nu sat til salg. 

Ejendomsmægleren kontaktes. 

 Foreningens vedtægter og ordensregler opdateres. BH 

 Lokale til næste års generalforsamling kan tidligst reserveres 3 måneder før. 

 

  

9. Foreningens hjemmeside 

 Opdateres med  
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 Referat fra møde d. 14.5. indsættes 

 Reviderede vedtægter og ordensregler sættes ind. 

 

10. Eventuelt 

Skal tilflyttere til grundejerforeningens område have en velkomsthilsen i form af 

sidste generalforsamlingsreferat, budget og regnskab, liste over bestyrelsen, liste 

over arrangementer, henvisning til hjemmesiden. KH udfærdiger forslag. 

 

 

  

 Referent B. Henriksen 

 

 


