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Referat fra bestyrelsesmøde i Vesterled Grundejerforening 
09.01.2012 hos Y. Justesen, Østervang 9. 
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Til stede: 

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

 

 

1. Godkendelse af referat. 

 Referat fra mødet d. 14.11.2011 er godkendt med enkelte rettelser. 

 

2. Næste møde 

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

Søndag d. 19.2. kl. 10.30 fastelavn. Bestyrelsen mødes kl. 10.00. 

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

Onsdag d. 21.3. kl. 19.30 generalforsamling. Bestyrelsen mødes kl. 19.00. 

 

3. Meddelelser 

Der bliver lagt beskrivelse på hjemmesiden omkring hjertestarteren ved krydset 

Hedegrænsen/Park Alle, når denne er registreret hos Trygfonden. 

  

4.  Udvalg 

4.1 Ordensudvalg 

TH.’s forespørgsel til Brøndby Kommune vedr. opsætning af skraldespande i 
grundejerforeningen, har resulteret i, at vi har fået 3 ud af 4 ønsker opfyldt, nemlig ved 
Petanquebanen, for enden af Svanedammen og ved cykelstien ved børnehaven 
(flytning), men altså ikke for enden af Ragnesminde Allé.  
Kommunen vil i samarbejde med grundejerforeningen, evaluere brugen af 
skraldespandene. 
 

Det er besluttet, at vi selv kontakter en legepladsinspektør, når der måtte være 

behov for at få inspiceret legepladsen ved Tværtoftevej. 

 

Der er foretaget beskæring i lunden overfor DHL. Det afskårne træ/brænde må u/b 
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aftages af foreningens medlemmer. 

TH. sørger for at information ang. det afskårne træ/brænde kommer på  

hjemmesiden. 

 

TH. retter endnu en henvendelse til de 3 virksomheder (delejere af lunden), som 

ikke har responderet på vores første henvendelse vedr. vedligehold af lunden.  

 

Vedr. ujævne fliser på Østtoftevej, så er disse bragt i orden. 

 

Ordensregler drøftet endnu en gang. 

 

4.2 Miljørepræsentantskab 

Intet nyt, da der ikke har været møde. Næste møde er d.7.2.2012. 

 

5. Regnskab 

Kasse                            2.989,50 

Bank                           24.627,83 

Obligationer               158.987,99 

Aktiver i alt                186.605,32 

  

        

  

  

Restanter 2010 og 2011: 15 =intet nyt. 

 

6.  Fastelavn 

Opslag udfærdiges med BH.’s kyndige hånd og opsættes senest d. 23.1.2012. 

Salg/udlevering af billetter fra d. 30.1.2012 til d. 13.2.2012 hos TH. og YJ. 

TH. fremstiller billetter og køber ind til fastelavn, på nær bollerne og slikposerne 

som YJ. køber. 

BJ. sørger for 8 stk. ”pengekuverter” og kontakter Arbejdernes Landsbank for 

aftale om deres deltagelse i løjerne. 

KH. sørger for flag med dertil hørende stænger. 

 

  

7.  Antenne til mobiltelefoni på Stævnet 

Intet nyt. 

 Bestyrelsen afventer stadig kommunens afgørelse. 

 

7.1 Fjernvarmeprojekt 

KH. skriver et indlæg til vores hjemmeside vedr. resultatet af den rundspørge, 

der har været i foreningen ang. evt. fjernvarmetilslutning.   

Vi afventer Brøndby Fjernvarmes vurdering af den indsamlede tilslutnings 

tilkendegivelse som var følgende: 

Grundejere som i dag har anden opvarmningskilde end fjernvarme: 399 

Grundejere som har sagt ja tak: 83 

Grundejere som har sagt nej tak: 142 

Grundejere som ikke har svaret: 174 
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8. Generalforsamling d. 21.3.2012. 

Intet nyt. 

 

  

9. Foreningens hjemmeside 

 Opdateres med  

 Referat fra oktober og novembermøde indsættes. 

 Info om hjertestarter indsættes. 

 Opslag om fastelavn indsættes. 

 Info om fjernvarmestatus indsættes. 

 

10. Eventuelt 

 1. KH. har udbedret skaderne/hærværket på bord-bænke-sæt på stævnet. 

2. YJ. har undersøgt forskellige typer vippedyr til den store legeplads og har 

      modtaget et tilbud fra firmaet ”Cado” på ca. kr. 26.000,00 inkl. moms og    

      montering.   

Tilbuddet blev vedtaget af bestyrelsen og vil blive bestilt snarest. 

 

 

 

 Referent H. Witt. 

 

 

 
 

 


