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Referat fra bestyrelsesmøde i Vesterled Grundejerforening 
05.03.2012 hos Y. Justesen, Østervang 9. 
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Til stede: 

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

 

 

1. Godkendelse af referat. 

 Referat fra mødet d. 06.02.2012 er godkendt.  

 

2. Næste møde 

 Onsdag d. 21.3. kl. 19.30 generalforsamling, bestyrelsen mødes kl. 19.00.  

Konstituerende møde i ny bestyrelse tirsdag d. 17.4. kl.18.30 hos Yvonne Justesen.  

 

3. Meddelelser 

Ingen meddelelser 

  

4.  Udvalg 

4.1 Ordensudvalg 

TH følger op på oprydning i Lunden. 

Henvendelse fra grundejer om bestyrelsen kan gøre noget i forhold til det uheldige i 

parkering på græsrabatter rundt i området. Bestyrelsen har ingen lovhjemmel til 

indgriben, men vil påtale det på generalforsamling. 

 

 4.2 Miljørepræsentantskab 

Møde afholdt d.7.2.2012. Af interesse for grundejerforeningen var 

 Orientering om ansøgning om mobilantenne på Stævnet er tiltrådt af Miljø- 

og teknikudvalget. 

 Vognmand har søgt og fået tilladelse til, at modulvogntog må køre fra Park 

Allé til Kornmarksvej via Banemarksvej. 

 Forskellige muligheder for placering af jernbanespor langs motorvejen 

fremlagt. Intet er besluttet endnu. 
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5. Regnskab 

 

Kasse                    1482          

Bank                   22586      

Obligationer       159001 

Aktiver i alt                 

    

 Restanter 2010 og 2011: 9 

Det sikres at alle deltagere til generalforsamling har betalt kontingent for 2010 og 

2011. 

 

6.  Fastelavn 

Der er solgt 20 billetter til gæster og uddelt 64 billetter til grundejerforeningens 

børn. 

Godt arrangement med god stemning.  

Regnskab fremlægges på næste møde. 

  

7.  Antenne til mobiltelefoni på Stævnet 

Teknik- og miljøudvalg har meddelt dispensation fra Lokalplan 214, § 6.1.3 således, 

at der kan opføres flagstang med mobilantenne på Stævnet med en højde på 16 

meter på betingelse af, at teknikkabinen gives et ordentligt udseende med sort 

træbeklædning, og at ansøger sikrer at der tinglyses en nedrivningsdeklaration, 

som sikrer at ansøger dækker udgifter til nedtagning af antenneanlægget (flagstang 

og teknikkabine) senest et år efter endt brug. 

 

  

7.1 Fjernvarmeprojekt 

Brøndby Fjernvarme overvejer stadig, om der skal iværksættes projekt i 

grundejerforeningens område.  

  

8. Generalforsamling d. 21.3.2012. 

 Steen Nielsen vil gerne være dirigent 

 Formandens udkast til beretning rundsendes til kommentering, KH fremlægger 

om fjernvarmeprojekt 

 Dagsorden med bilag uddelt til alle grundejere  

 Bestyrelsens forslag til ordensregler fremlægges af KH 

 Bestyrelsens holdning til indkommet forslag til budgetændring fremlægges af 

BJ 

 Bankrådgiver fra Arbejdernes Landsbank indleder med et oplæg om 

boligøkonomi 

  

9. Foreningens hjemmeside 

 Opdateres med  

 Referat fra møde d. 6.2. indsættes 

 Orientering om Arbejdernes Landsbank har et indlæg før generalforsamling 

 

10. Eventuelt 

Intet 

 

  

 Referent B. Henriksen 
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