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Referat fra bestyrelsesmøde i Vesterled Grundejerforening 16.9.15 hos Y. 
Justesen, Østervang. 
 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat 
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3. Meddelelser 

4. Udvalg 

4.1 Ordensudvalg 

4.2 Miljørepræsentantskab 

5. Regnskab 

6. Forslag om sammenlægning af Vesterled og Hedera Grundejerforeninger  

7. Fjernvarme 

8. Sankt Hans 

9. Foreningens hjemmeside 

10. Eventuelt 

 

Til stede: 

Y. Justesen, J. Petersen, B. Henriksen, J. Frederiksen, S. Nielsen, F. Thomsen 

 

  

1. Godkendelse af referat. 

 Referatet fra møde d. 19.8.15 godkendt. 

 

2. Næste møde 

 Hvor intet andet er anført afholdes mødet hos Y. Justesen, Østervang 9. 

Onsdag d. 28.10 kl. 18.30 

Torsdag d. 26.11. kl. 18.30 

Mandag d. 4.1. kl. 18.30 

Søndag d. 7.2. Fastelavn kl. 10.30. Bestyrelsen mødes kl. 10.00 

Torsdag d. 11.2. kl. 18.30 

Onsdag d. 16.3. Generalforsamling kl. 19.30. Bestyrelsen mødes kl. 19.00 

 

3. Meddelelser 

 Bestyrelsen har været på efterrundgang. Der var ingen bemærkninger. 

 Ny petanquebanen er etableret. Pris 14.000 kr. inkl. moms. 

 Brøndby kommune har henvendt sig vedr. navngivning af kommunens stier, 

hvoraf der er en i grundejerforeningens område fra Hedegrænsen ind til det 

grønne område. Der er ingen forslag fra bestyrelsen. 

 Ifølge annonce i Folkebladet d. 2.9. er der ekspropriationsforretning af hus på 

Lyngtoftevej 16 for at skaffe plads til etablering af letbanen. SWN vil 

forespørge ejeren om at deltage. 

 

  

4.  Udvalg 

4.1 Ordensudvalg 

En grundejer har henvendt sig vedrørende andre grundejeres ”begyndende 

inddragelse” af Lunden. Bestyrelsen har drøftet henvendelsen men anser det for et 

privat anliggende mellem ejeren af Lunden og de pågældende grundejere. 

 

 4.2 Miljørepræsentantskab 
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Møde afholdt d. 1.9.  

Af interesse for grundejerforeningens område kan nævnes  

- Forhold vedrørende ekspropriering af huse i forbindelse med etablering af 

letbanen. 

- Brøndby kommune har overvejet at tilbagekøbe vejbelysningen fra DONG, 

og derefter sende det i nyt udbud. 

 

5. Regnskab 

 

Kasse                   2.380,00    

Bank                    9.174,70 

Formuekonto    425.000,00 

I alt                 437.554,70 

    

  

6.  Forslag om sammenlægning af Vesterled og Hedera Grundejerforeninger 

 Brøndby kommune har givet tilladelse til at Hedera grundejerforeningen nedlægges 

på betingelse af, at området indgår i Vesterled grundejerforeningen. 

Udkast til nye vedtægter er ligeledes godkendt.  

SWN og CM kontakter formanden for Hedera og aftaler det videre forløb. 

 

7.  Fjernvarme Vesterled 

Fælles høringssvar fra Vesterled, Hedera og Grønneled grundejerforeninger 

fremsendt til Brøndby Kommune d. 24.8.2015. 

På baggrund af borgermødet og høringssvar har repræsentanter fra bestyrelsen 

været til møde med repræsentanter fra de øvrige grundejerforeninger i området, 

Teknisk Forvaltning, Brøndby fjernvarme og COWI. Der er aftalt nyt møde den 25/9 

mhp. afklaring af flere forhold. 

Desuden er der planlagt et ”politisk møde” med borgmesteren og TMU formand den 

21/9., hvor tilslutningspligten er vigtigste punkt. 

Borgmesteren har tilkendegivet muligheden for en ”Folkeafstemning” på området 

før en endelig beslutning træffes. 

  

8. Sankt Hans 

Samlet udgift 616,70 kr.  

  

9. Foreningens hjemmeside 

 Opdateres med  

 Referat fra møde 19.8 og d.d. indsættes. 

 Den lokale grundejer med programmeringskompetencer var forhindret i at møde 

op. Han vil udarbejde et udkast, som han vil præsentere for bestyrelsen. FT 

tager kontakt og aftaler et møde. 

 Løbende opdatering vedr. fjernvarmeprojektet. 

 Billeder af den nyetablerede petanquebane. 

 Fastelavn og sommersjovsbilleder fjernes. 

 

10. Eventuelt 

 Under stormvejret d. 5.9. som er flagdag knækkede carbinhagen i flagsnoren. 

Linen er desuden slidt, så den skiftes samtidig. CM indkøber nyt. Derefter 

aftales udskiftning. 

  

 Referent B. Henriksen 
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