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Referat fra bestyrelsesmøde i Vesterled Grundejerforening 10.1.2018 hos Y 
Justesen, Østervang 9. 
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Til stede: 
F. Thomsen, B. Henriksen, L. Jakobsen, S.W. Nielsen, Y. Justesen, C. Mortensen 

  

1. Godkendelse af referat 

 Referat fra møde d. 29.11.2017 godkendt ved rundsendelse. 
 

2. Næste møde 

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

• Nabo til grundejer der har fået dispensation for byggehøjde på 
Havremarksvej har klaget til statsforvaltningen pga udsynsgener. 

• KB har afholdt ekstraordinært Temamøde den 6/12-17, hvor dagsordenen 
var ”Udviklingen i Kirkebjerg”. Mødet var for såvel den afgående som den 
nye KB bestyrelse. 

• Høring om bekæmpelse af Kæmpebjørneklo, hvor den enkelte grundejer 
pålægges at bekæmpe planten. Høringsperiode 2/1-18 til 27/2-18. 
Bestyrelsen har ingen bemærkninger. 

• Korrespondance med nabogrundejerforeninger Bakkegård Vest og Grønneled 
om fællesmøde. Positive tilkendegivelser, konkret møde planlægges. 

  
4.  Udvalg 

4.1 Ordensudvalg 

Intet at bemærke. 
 

 4.2 Miljørepræsentantskab 

Bestyrelsesindstilling for perioden 1/1-18 til 31/12-2021: LJ og SWN. 
Bestyrelsen skal efter gældende regler indstille både mandlig og kvindelig kandidat, 
hvorefter Brøndby kommune udpeger. 
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5. Regnskab 

Kasse                  1.738,00  
Bank                  5.186,22 
Formuekonto   385.000,00 
I alt                392.174,22 
 
Årets resultat viser et overskud på 12.880 kr 
Der er pt. 1 restant. Er anmeldt til fogedretten, der afventes en dom. 
Der er 2 nye medlemmer, hvor 2 huse er blevet delt i 2 selvstændige ejendomme. 

    
6.  Generalforsamling 

Afholdes torsdag d. 22.3. kl. 19.30.  
YJ booker lokale hos Brøndby kommune 
F. Ernst har givet tilsagn om at blive dirigent. 
SWN udarbejder forslag til vedtægtsændringer til næste møde om bestyrelsens 
sammensætning. 
Indkaldelse BH 
Indkøb aftales på næste møde 
 
6.1. Fastelavn 

Opslag BH 
Billetafhentning hos YJ og BH - i perioden lørdag d. 20.1 – søndag d. 4.2. 
Boller, slikposer, mælk, sukker, flag, pengepræmier, plastkopper og the skeer, CH 
3 trætønder, 2 paptønder, en voksentønde, 6 bamser, 1 voksen-præmie, 6 konge- 
og dronningekroner, kassen med køller og tovværk, megafon. SWN 
Alle medtager kaffe og the. 

  
7.  Bebyggelsesprojekter 

 Der er inviteret til møde med planafdelingen og repræsentanter fra bestyrelsen, 
forventes afholdt primo februar. 
Dagsordenen omfatter både bebyggelsesprojekter, letbane, lokalplan og 
trafikanalyse. 
 

8. Letbane 
SWN deltog i offentligt orienteringsmøde om ekspropriationsprocessen d. 11.12. 
Efterfølgende var der besigtigelsesforretninger hos berørte grundejere i foreningen. 
Der var mange spørgsmål omkring hegn ud til letbanen. 
Afklaring omkring udbudsrunden afventes stadig. 

  
9. Foreningens hjemmeside 
 Opdateret med sidste referat. 

Formanden har slået en julehilsen op. Den blev også linket til Facebooksiden.  
Opdateres løbende med nyt om bebyggelsesprojekt og letbane. 
 

10. Eventuelt 

- Gyngerne er repareret. Der skal udskiftes et par pæle, det bliver gjort i 
marts. 

- Fremtidig tilkørselsvej til Vesterled Børnehave. SWN har kontaktet bygherre 
og efterspørger en plan for parkering og adgangsforhold. Svar afventes. 

  
 Referent B. Henriksen 
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