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Referat fra bestyrelsesmøde i Vesterled Grundejerforening 01.06.2017 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. Sankt Hans. 

7. Bebyggelsesprojekter. 

8. Letbane.  

9. Foreningens hjemmeside. 

10. Eventuelt. 

 

Til stede: 
C. Mortensen, B. Henriksen, L. Jakobsen, S. W Nielsen, J. Frederiksen, D. Madsen, Y. Justesen. 
 

  

1. Godkendelse af referat. 

 Referat fra møde d. 02.05.2017 godkendt ved rundsendelse. 
 

2. Næste møde. 

 Hvor intet andet er anført afholdes mødet hos Y. Justesen, Østervang 9. 
Sankt Hans d. 23.6. Bestyrelsen mødes kl. 17. 
Mandag d. 28.8. Mødes kl. 18 til rundgang. 
Torsdag d. 28.9. kl. 18.30. 
Mandag d. 30.10. kl. 18.30. 
Tirsdag d. 28.11. kl. 18.30. 
Onsdag d. 10.1.2018. kl. 18.30. 
Søndag d. 11.2. kl. 10.30. Fastelavn. Bestyrelsen mødes kl. 10.00. 
Mandag d. 12.2. kl. 18.30. 
Torsdag d. 22.3. kl. 19.30. Generalforsamling. Bestyrelsen mødes kl. 19. 
 

3. Meddelelser. 

SWN har holdt kaffemøde med formanden for Grønneled Grundejerforening om 
byggeprojekter, trafiksaneringer og lign. i området. Det er aftalt at foreningerne er i 
løbende kontakt fremover. 
 
Henvendelse fra grundejer med forslag om at foreningen forestår beskæring af 
træerne i Lunden, så grundejerne får aftensol.  
Bestyrelsen ønsker ikke at indgå i arbejdet. Det er ikke sikkerhedsmæssigt 
forsvarligt, det kræver særlige tilladelser, og ejerne af de enkelte grundstykker i 
Lunden skal give tilladelse. SWN har svaret på henvendelsen. 
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4.  Udvalg. 

4.1 Ordensudvalg. 

Kædebeskytterne på gyngerne på den store legeplads er ødelagt. Det er udbedret 
med selvvulkaniserende tape, men på sigt skal det udskiftes helt. 
 

 4.2 Miljørepræsentantskab. 

Der er afholdt møde d. 2.5.2017. 
Af interesse for foreningens område kan nævnes Letbane, Blødt vand, letbanen, 
lokalplan, stationsforpladser, priser for vand og spildevand og fremtidig struktur for 
Miljørepræsentantskabet. 
 

5. Regnskab. 

Kasse                  1.809,00  
Bank                 17.488,87 
Formuekonto   470.000,00 
I alt                 489.297,87 
 
Der er pt. 3 restanter. 

    
6.  Sankt Hans. 

Bestyrelsen mødes kl. 17. 
 Øl, vand, slikposer, byttepenge, CM. 

Snobrødsdej, syltetøj, grillkul, tændblokke, tændvæske, store sække, YJ. 
Brænde til børnebål, afhentning af popcornmaskine SWN. 
Stolpe til markering af bålsted SWN. 
Grillstartere, avispapir, alle medbringer. 
Børneheks, BH. 
Voksenheks, CM. 
 

7.  Bebyggelsesprojekter 

 Der er endnu et bebyggelsesprojekt på vej i området Kirkebjerg Søpark 15 og 20 
samt Kirkebjerg Parkvej 16-18. 
 
Repræsentanter fra bestyrelsen har deltaget i møde med Brøndby kommunes 
Planafdeling d. 18.5.  
Det lykkedes at fremkomme med bestyrelsens bekymringspunkter. 
Bestyrelsen ønsker, at deltage i møder med Brøndby Kommune om byggeprojekter i 
foreningens område og letbane. 
De enkelte projekter køres som enkeltsager gennem godkendelsesprocessen. Første 
projekt fra Glostrup Kommune er sendt i høring d. 30.5. 
Bestyrelsen ønsker at afgive høringssvar til hvert enkelt projekt. 
Bestyrelsens bekymring er i forhold til de samlede projekter. 
Bestyrelsen skal ikke fremkomme med konkrete forslag eller bud til byggeri eller 
planlægning. 
 
LJ laver udkast til generelt høringssvar til alle projekter. 
 

8. Letbane. 
Brøndby Kommune ønsker stationsforpladsen i nord-syd retning.  
 
Brøndby kommune og Hovedstadens Letbaneselskab giver udtryk for, at de løbende 
vil informere beboere i området om planerne.  
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9. Foreningens hjemmeside 
 Opdateret med sidste referat.  

Opslag om Sankt Hans indsættes. 
Opdateres løbende med nyt om bebyggelsesprojekt og letbane. 
 
 

10. Eventuelt 

• Bord/bænksæt på Stævnet, FT har fundet et godt tilbud på 16.500 kr. i 
vedligholdelsesfri genbrugsplast. Udsættes. 

• FT indkøber stativ til hundeposer. FT sørger for at fylde op med poser. 
• Punkter fra generalforsamling: 
- Rødbøg Havremarksevej, er klippet ned. Lukkes. 
- Fremtidig tilkørselsvej til Vesterled Børnehave, afventer,SWN. 

 
  
 Referent B. Henriksen 
 
 
 
 

 

 


