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Referat fra bestyrelsesmøde i Vesterled Grundejerforening 
12.3.2013 hos Y. Justesen, Østervang 9. 
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Til stede: 

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

 

  

  

1. Godkendelse af referat. 

 Referat fra mødet d. 5.2.2013 er godkendt.  

 

2. Næste møde 

 Onsdag d. 20.3. kl. 19.30, generalforsamling. Bestyrelsen møder kl. 19.00 

 

3. Meddelelser 

Formanden har været i kontakt med grundejer vedr. ødelagt fortov. Formanden 

henstiller til grundejeren at henvendelse til Brøndby kommune skal være skriftlig. 

Bestyrelsen kan efterfølgende gå ind i sagen, hvis ikke problemet bliver udbedret. 

 

Formanden har givet tilladelse til afholdelse af Loppemarked på Stævnet d. 2.6.13 

kl. 10-15. 

 

Formanden har fået en forespørgsel fra Grundejerforeningen Hedera’s formand Alex 

Rasmussen, om en eventuel sammenlægning af de to foreninger. Det er en 

generalforsamlingsbeslutning, men bestyrelsen er positiv. Formanden melder 

tilbage til Alex Rasmussen om at arbejde videre med sagen. 

 

Arbejdernes Landsbank har forespurgt om interesse for en energikonsulent besøger 

området for rådgivning til grundejerne om energiforbedringer. Det foreslås at det 

bliver til Loppemarkedet. KH spørger arrangøren om det er muligt. 

 

Kassereren har modtaget henvendelse fra Brøndby kommune om prisregulering på 

gartnerarbejdet. Den årlige prisstigning er på 364 kr. 

 

  

4.  Udvalg 

http://www.vesterled-gf.dk/
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4.1 Ordensudvalg 

 Intet til referat 

 

 4.2 Miljørepræsentantskab 

Næste møde 7.5.13 

 

 

5. Regnskab 

 

Kasse           2.078,50 

Bank        245.919,04 

Obl.         170.051,94 

I alt         418.049,48 

        

Restanter 2013: 21 

Restanter 2012: 2 

Restanter 2010/2011: 1 

Opkrævninger for 2010/11/12 er sendt til inkasso, hvor advokat desuden har 

henvendt sig telefonisk til de pågældende 2 grundejere uden reaktion. Kassereren 

tager nu kontakt til advokat vedr. overvejelser om at inddrage fogedretten som 

sidste instans.   

    

  

6.  Fastelavn d. 10.2.13 

Den samlede udgift til fastelavn var 4451,69 

Godt arrangement med fint besøg. 

Der blev solgt 13 gæstebilletter og uddelt 62 billetter til grundejerforeningens børn. 

  

7.  Legeplads på Stævnet 

Bestyrelsen har besigtiget området.  

Der ønskes nye legeredskaber til små børn, oprydning af buske og et bord/bænk-

sæt. Der indhentes tilbud. Legepladsudvalget arbejder videre. 

  

7.1 Fjernvarmeprojekt 

Formanden har henvendt sig til Brøndby Fjernvarme, formanden er inviteret til 

møde mandag d. 18.3.   

  

8. Generalforsamling d. 20.3.2013. 

 Der er uddelt indkaldelse 

 Mødet indledes med orientering om forebyggelse af indbrud ved Københavns 

Vestegns politi, kriminalpræventive afdeling, Bent Nicolajsen. 

 Steen Nielsen har indvilget i at være dirigent. 

 KH har udarbejdet forslag til mundtlig beretning. Kommentarer indarbejdes i 

den endelige beretning. 

 Forslag til budget 2014 gennemgået. 

 

  

9. Foreningens hjemmeside 

 Opdateres med  

 Referat fra møde d. 5.2. indsættes 

 

10. Eventuelt 
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 Der indkøbes nye net til fodboldmålene på Stævnet.  

 Den store legeplads trænger til maling. Punktet tages op i løbet af året. 

 

  

 Referent B. Henriksen 
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