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Referat fra bestyrelsesmøde i Vesterled Grundejerforening 
06.02.2012 hos Y. Justesen, Østervang 9. 
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Til stede: 

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

 

 

1. Godkendelse af referat. 

 Referat fra mødet d. 09.01.2012 er godkendt med enkelte rettelser 

 

2. Næste møde 

 Søndag d. 19.2. 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  

 

3. Meddelelser 

Det er rimelig omstændeligt at få den lokale hjertestarter registreret hos 

Trygfonden, som har en hjemmeside, hvor alle hjertestartere er placeret på et kort. 

TH arbejder på sagen. 

En grundejer har tidligere henvendt sig vedr. at hun har modtaget indkaldelse til 

møde om fjernvarme kun 3 dage før mødet og en anden henvendelse vedr. 

mulighed for at stille ændringsforslag til foreningens budget. Grundejeren har ikke 

fået svar og har nu henvendt sig igen. KH har svaret grundejeren.  

  

4.  Udvalg 

4.1 Ordensudvalg 

 TH. har sendt endnu en henvendelse til de 3 virksomheder(delejere af 

lunden)som ikke har responderet på vores første henvendelse vedr. 

vedligehold af lunden. 

 

 

 

  Miljørepræsentantskab 

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

Kassereren var ikke til stede 

Kasse                             

Bank                            

Obligationer                

Aktiver i alt                 

    

  

Restanter 2010 og 2011: 15 =intet nyt 

 

6.  Fastelavn 

Bestyrelsen mødes kl. 10.00. Afbud fra Kim, Bjarne og måske Thomas 

JP, YJ og BH medbringer kaffe og the. YJ medbringer krus, sukker og mælk 

YJ får megafon fra BJ 

BJ laver 8 pengekuverter til præmier. 5 børnetønder, 2 udklædninger og 1 til 

voksentønden, hvis vinderen er under 18 år. 

  

7.  Antenne til mobiltelefoni på Stævnet 

Intet nyt. 

 Bestyrelsen afventer stadig kommunens afgørelse. 

 

7.1 Fjernvarmeprojekt 

Intet nyt siden sidst. 

Bestyrelsen afventer beslutning fra Brøndby Fjernvarme. 

 

  

8. Generalforsamling d. 21.3.2012. 

 Der er indkommet et forslag til budgetændring fra grundejer, forslaget 

fremsendes indkaldelsen, punkt 5b 

 Bestyrelsen fremsender forslag vedr. ordensregler, pkt. 5a 

 Flemming Ernst vil gerne være dirigent. 

 Beretningen sendes til kommentering før næste bestyrelsesmøde 

 KH orienterer om fjernvarmeprojekt under beretningen 

 Forslag til kontingent uændret til 400 kr. årligt 

 Forslag til diæter og honorarer uændret 

 Bestyrelsen indstiller til valg 

- Formand: Yvonne Justesen afgår men opstiller som bestyrelsesmedlem 

- 2 Bestyrelsesmedlemmer: Bjarne Jacobsen afgår 

                                       Kim Hansen afgår men opstiller som formand 

- 1 suppleant: Jess Petersen villig til genvalg 

- Revisor: Henrik Gottlieb, YJ undersøger om villig til genvalg 

- Revisorsuppleant: Eva Roed, YJ undersøger om villig til genvalg 

Regnskab, budget og forslag til generalforsamling sendes til BH senest d. 

28.2.2012. BH kopierer indkaldelse med bilag. 

KH, TH og BJ uddeler senest d. 7.3.2012 

 

  

9. Foreningens hjemmeside 

 Opdateres med  

 Info om hjertestarter indsættes 

 Indkaldelse til generalforsamling, incl. regnskab, forslag fra grundejer,  
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 Referat fra møde d. 9.1. indsættes 

 

 

 

 

10. Eventuelt 

 1. Vippedyr til den store legeplads fra firmaet ”Cado” på ca.kr.26.000,00 incl. 

moms og montering er bestilt. 

 

 

 

 Referent H.Witt 

 

 

 
 

 


