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Referat fra bestyrelsesmøde i Vesterled Grundejerforening 
9.5.2011 hos Y. Justesen, Østervang 9. 
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Til stede: 

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

 

 

1. Godkendelse af referat. 

 Referat fra mødet d. 5.4.11 er godkendt  

 

2. Næste møde 

 Mandag d. 6.6. kl. 18.30 hos formand Yvonne Justesen 

Torsdag d. 23.6. Sankt Hans 

Mandag d. 15.8. kl. 17.30 hos formand Yvonne Justesen, rundgang 

Mandag d. 19.9. kl. 17.30 hos formand Yvonne Justesen, rundgang 

Mandag d. 10.10. kl. 18.30 hos formand Yvonne Justesen 

Mandag d. 14.11. kl. 18.30 hos formand Yvonne Justesen 

Mandag d. 9.1. kl. 18.30 hos formand Yvonne Justesen 

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

Søndag d. 19.2. kl. 19.30 Fastelavn 

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

Onsdag d. 21.3. kl. 19.30 generalforsamling  

 

3. Meddelelser 

 Der er kommet forslag fra Brøndby fjernvarme til møde vedr fjernvarmeprojekt d. 

19.5 eller d. 30.5. KH melder tilbage VGF kan begge dage. KH og YJ deltager. 

 

To grundejere har fremsendt dokumentation for fejl i belægningen efter DONG’s 

udskiftning af lysmaster. TH og YJ gennemgår området for yderligere fejl. YJ skriver 

henvendelse til DONG med dokumentationen. En grundejer har henvendt sig vedr. 

manglende rengøring af armaturer og har forslag til at undgå at fuglene sætter sig 

på lamperne. YJ svarer grundejeren. 

 

En grundejer har henvendt sig til VGF vedr. regler for højde på træer i naboernes 
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haver. YJ har refereret til hegnsloven og anbefalet at tage personlig kontakt til 

naboen. 

Sommersjov fra Brøndby Kommune kommer på stævnet d. 19.7. Det omtales på 

foreningens hjemmeside. 

 

 

 

4.  Udvalg 

4.1 Ordensudvalg 

Intet 

4.2. Miljørepræsentantskab 

Der var møde d.3.5. Af interesse for VGF’s område 

Der skal spares på busdriften så linje 130 får færre afgange i aftentimerne. 

Hastighedsmåling udført af politiet på Banemarksvej gav ikke anledning til 

bemærkninger fra politiets eller kommunens side. 

 

5. Regnskab 

Regnskab pr. 05.4.2011 

 Kasse 

Bank 

Obligationer  

Aktiver i alt  

2.862 kr. 

197.499 kr. 

60.088 kr. 

260.449 kr. 

 

 

 Restanter 2010: 4 

Restanter 2011: 24 

 

Ny pris på vedligeholdelse i området fra Brøndby Kommune er accepteret. 

 

6.  Sankt Hans 

 Der arrangeres både et børnebål og et voksenbål. KH og BJ undersøger det 

praktiske. 

Opslag. Det store bål tændes kl. 21.30. det lille bål tændes kl. ?? BH  

Indkøb:  

TH: vand, øl, vin, grillkul, tændvæske, affaldssække, slikposer, marmelade, 

megafon, pavillon,   

BJ: snobrødsdej 

Rester fra sidste år og jubilæumsfesten: vinglas, sukkerfri sodavand,  

Popcorn-maskine: BJ kontakter Gottlieb  

Ansøgning om tilladelse til bålafbrænding og bevilling til salg af øl og vin. YJ 

Mulighed for fællessang, YJ kontakter hamonikaspiller. 

 

7.  Antenne til mobiltelefoni på Stævnet 

 Afventer tilbagemelding fra Abdelrasul. 

 

7.1 Fjernvarmeprojekt 

Se punkt om møde under meddelelser. 

  

8. Generalforsamling 2011 d. 23.3. 

 Referatet omdelt i den foregående uge. 

 

Følgende punkter skal der arbejdes videre med: 

- Hækken på Stævnet, skal den klippes ned? Den ende, der vender ned mod 
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pizzeriaet klippes ned. Brøndby Kommune vil klippe hækken længere ned for 

den ordinære pris. BJ kontakter og meddeler at hækken skal klippes ned til 

1,20 - 1,40 m.  

- Affaldskasser til hundeefterladenskaber og andet affald til opsætning i 

Lunden. TH undersøger muligheden og undersøger samtidig hvor hyppigt de 

eksisterende tømmes. 

- Markedsplads/opslagstavle på hjemmesiden. Skal også indeholde andre 

opslag fra grundejer til grundejer. Der skal ikke sendes advisering til 

abonnenter ved nyt på opslagstavlen. Opslag fjernes efter 1 måned. 

Webmaster administrerer. 

 

9. Foreningens hjemmeside 

 Opdateres med  

 Referat fra aprilmøde 

 Orientering om loppemarked, Sommersjov og Sankt Hans 

På hjemmesiden skal ”kontakt” henvise til formanden.  

 

10. Eventuelt 

 1. TH indkøber en megafon til foreningen til brug ved fastelavn og Sankt Hans 

og kasser til opbevaring. 

2. Hærværk på bord/bænke-sæt på Stævnet. KH har udbedret, men det er 

ødelagt igen. KH forsøger igen. 

 

 

 

 Referent B. Henriksen 

 

 

 
 

 


