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Dagsorden 

1. Godkendelse af referat 

2. Næste møde 

3. Meddelelser 

4. Udvalg 

4.1 Ordensudvalg 

4.2 Miljørepræsentantskab 

5. Regnskab 

6. Forslag om sammenlægning af Vesterled og Hedera Grundejerforeninger  

7. Fjernvarme 

7.1. Fastelavn 

8. Generalforsamling 

9. Foreningens hjemmeside 

10. Eventuelt 

 

Til stede: 

Y. Justesen, J. Petersen, B. Henriksen, H. Witt, C. Mortensen, J. Frederiksen, K. Hansen  

  

  

1. Godkendelse af referat. 

 Referat fra mødet d. 14.1.15 er godkendt.  

 

2. Næste møde 

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

Mandag d. 23.3.2015 kl. 18.30 

Onsdag d. 25.3.2015 kl. 19.30 generalforsamling 

 

3. Meddelelser 

Pladerne på opslagstavlerne er for bløde. De skal udskiftes.  

 

Brøndby kommune har henvendt sig vedrørende dispensation for 

bygningsreglementet om opførelse at mindre bygninger på grund i foreningens 

område. Formanden har sendt standardsvaret, om at det er bestyrelsens holdning 

at byggereglementet skal overholdes, men at særlige dispensationer anbefales 

aftalt med naboerne.  

 

JF har været til møde med Forceinstituttet vedr. beplantning mellem boligerne og 

Force. JP har bemyndigelse til på bestyrelsens vegne at indgå aftaler om beskæring 

og nyetablering af plantebælte. 

  

4.  Udvalg 

4.1 Ordensudvalg 

 Intet nyt 

 4.2 Miljørepræsentantskab 

Intet nyt 

 

5. Regnskab 
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Kasse                  1.965,50     

Bank                 30.725,24     

Formuekonto    300.000,00 

I alt                 332.687,74 

 

Forslag til budget for 2015/2016 er fremsendt til bestyrelsen på mail. Godkendt til 

fremlæggelse på generalforsamling. 

    

  

6.  Forslag om sammenlægning af Vesterled og Hedera Grundejerforeninger 

 Formanden fra Hedera Grundejerforening har henvendt sig for videre forhandling. 

Det er stadig bestyrelsens opfattelse, at en eventuel sammenlægning er betinget af, 

at Vesterled Grundejerforenings nuværende grundejere har særaftale vedrørende 

ejerforhold om vejene.  

 

7.  Fjernvarme Vesterled 

Brøndby Fjernvarme har afleveret et nyt projektforslag som ligger til behandling og 

eventuel godkendelse i Miljø og Teknikudvalget. Der har været en del aktivitet med 

at få belyst detaljer forud, så projektet er bedre gennemarbejdet denne gang. En 

afklaring kommer forhåbentlig indenfor de næste par måneder. 

  

7.1 Fastelavn  

Der blev udleveret 95 billetter, heraf 31 gæstebilletter. Arrangementet var godt 

besøgt med en god stemning og godt vejr. 

Udgiften til fastelavn er kr 5.927,36. 

  

  

8. Generalforsamling d. 25.3.201  

Ingen indkomne forslag 

Forslag til dirigent Flemming Ernst 

Indkaldelse BH 

Uddeling KH  

Bestyrelsen indstiller Steen Nielsen som formand 

Kandidat til suppleant, JP undersøger 

  

9. Foreningens hjemmeside 

 Opdateres med  

 Referat fra møde d.14.1.15 indsættes 

 Indkaldelse til generalforsamling indsættes 

 Gamle opslag om orientering om fjernvarme, fastelavn, sammenlægning af 

grundejerforeninger, parkeringsregler og fodbold på stævnet fjernes. 

 

10. Eventuelt 

 Intet  

  

 Referent B. Henriksen 
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