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Referat fra bestyrelsesmøde i Vesterled Grundejerforening 
10.9.2013 hos Y. Justesen, Østervang 9. 
 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat 

2. Næste møde 

3. Meddelelser 

4. Udvalg 

4.1 Ordensudvalg 

4.2 Miljørepræsentantskab 

5. Regnskab 

6. Efter Rundgang   

7. Legeplads  

8. Generalforsamling 

9. Foreningens hjemmeside 

10. Eventuelt 

 

Til stede: 

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

 

  

  

1. Godkendelse af referat. 

 Referat fra mødet d. 13.8.2013 blev godkendt.  

 

2. Næste møde 

 Alle møder holdes hos Y. Justesen, Østervang 9. 

Mandag d. 7.10. kl. 18.30 

Tirsdag d. 5.11. kl. 18.30 

Mandag d. 13.1. kl. 18.30 

Tirsdag d. 4.2. kl. 18.30 

Søndag d. 2.3. Fastelavn 

Mandag d. 10.3. kl. 18.30 

Onsdag d. 19.3. Generalforsamling 

Tirsdag d. 1.4. kl. 18.30 

 

3. Meddelelser 

En grundejer har bemærket at der enkelte steder på Hedegrænsen samler sig større 

mængder vand efter at der er kommet ny asfalt.  Denne har selv henvendt sig til 

kommunen og der kommer iflg. kommunen syn og skøn på det asfaltarbejde, som 

er lavet. Det skulle forhåbentlig således udbedres efter denne gennemgang.  

 

  

4.  Udvalg 

4.1 Ordensudvalg 

 Intet nyt.  

 

 

 4.2 Miljørepræsentantskab 

YJ var til møde den 3.9.13. Der var ingen emner som direkte berørte 

grundejerforeningen. Blev bl.a. talt om letbane og affaldssortering. Begge emner 
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har været beskrevet i Folkebladet. 

 

5. Regnskab 

 

Kasse                                 1,863,50 

Bank                                 25.373,10 

Værdipapirer/indlån          318.648,00 

I alt                                 345.884,60 

 

Restanter 2013: 0 

Restanter 2012: 1 

    

  

6.  Rundgang.  

Der blev udleveret 33 sedler i august. Ved efterrundgang i september var de fleste 

matrikler blevet ordnet. Der er dog givet 8 nye eller ”gengangere”. 

 

  

7.  Legeplads på Stævnet 

YJ rykker igen for mangler. Det er utilfredsstillende, at Zabel endnu ikke har 

udbedret manglerne.   

Beplantning rundt om legeredskaberne har KH bedt kommunen om at igangsætte. 

Der sættes hæk op udenfor hegnet i siderne, så der er bedre plads indenfor hegnet. 

 

7.1 Forslag om sammenlægning af Hedera og Vesterled 

grundejerforeninger 

Der er aftalt nyt møde med Hedera Grundejerforening 25. september. Der er udkast 

til nyt fælles budget for 567 (470 + 97) grundejere. En fusion kan reducere vore 

grundejers kontingent til kr. 250,00 i et normalt år. Efter mødet den 25. ds. 

forventes et brev udfærdiget til teknisk udvalg i kommunen, hvor begge formænd 

vil præsentere en sammenlægning af begge foreninger. Det forventes, at Hedera 

Grundejerforening skal have 2 ekstraordinære generalforsamlinger før at de kan 

indgå i en fusion med os. Vi kræver alene en ekstraordinær generalforsamling. 

  

  

  

8. Generalforsamling d. 20.3.2013. 

 Forslag om facebookside. KH forsøger at få nyt møde med forslagsstilleren.   

 Nabohjælp. Bestilling af skilt kræver at der er grundejere, der tilmelder sig 

ordningen på www.nabohjælp.dk. Et skilt koster 365 kr. plus udgift til stander. 

Ingen grundejere har henvendt sig.  

  

9. Foreningens hjemmeside 

 Opdateres med  

 Referat fra møde d. 13.8. indsættes 

 

10. Eventuelt 

 Den store legeplads forventes malet inden udgangen af september. Tilbud fra 

malerfirma er accepteret.  

 

  

 Referent C. Mortensen. 
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