Vesterled
Grundejerforening

2605 Brøndby

Brøndby, den 10/9 2009
Referat fra bestyrelsesmøde i VESTERLED GRUNDEJERFORENING tirsdag den 8. september
2009 hos Y. Justesen, Østervang 9 med følgende
DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat
2. Næste møde
3. Meddelelser
4. Udvalg
4.1 Ordensudvalg
4.2 Miljørepræsentantskabet
5. Regnskab
6. Legeplads
7. Åben
8. Sankt Hans
9. Foreningens Web-side
10. Eventuelt
Deltagere: Y. Justesen, T. Hansen, B. Henriksen, S. W. Nielsen, K. Hansen, J. Petersen og H. Witt
1. Godkendelse af referat.
Referat fra bestyrelsesmøde den 27/8-09 blev godkendt.
2. Næste møde.
Bestyrelsesmøde tirsdag den 6. oktober 2009 kl. 1830.
Bestyrelsesmøde tirsdag den 3. november 2009 kl. 1830.
Bestyrelsesmøde tirsdag den 5. januar 2010.
Bestyrelsesmøde tirsdag den 2. februar 2010.
Fastelavn søndag den 14. februar 2010.
3. Meddelelser.
Efterrundgang foretages i løbet af 8 – 10 dage.
Brugerne af petanquebanen på Stævnet har anmodet om udskiftning af grus på banen.
SWN kontakter kommunen mhp. på udskiftning.
Dong er p.t. i gang på visse veje i området med at udskifte nuværende 42W pære i armaturerne
til større lysstyrke. Jfr. sidste referat ville bestyrelsen kontakte kommunen om dette, da
bestyrelsen ikke fandt dette tilstrækkelig. Bestyrelsen vil nu se tiden an og afvente
udskiftningen.
På baggrund af henvendelse fra grundejer til Brøndby kommune omkring manglende afspærring
og derved mulighed for gennemkørsel visse steder er der nu på ny foretaget genetablering
afspærringen – se i øvrigt sidste referat.

TH deltog på bestyrelsens vegne i såkaldt Borgermøde som kommunen havde inviteret til i
kulturhuset Brønden i Brøndby Strand den 3/9.
Her blev der præsenteret Kommuneplan, Spildevandsplan og Affaldsplan.
Intet nyt i forhold til hvad der allerede foreligger omkring foreningens område.
Mail fra grundejer (udsat fra sidste møde) omkring løsgående hunde i kvarteret og specielt i
Vesterledparken blev drøftet.
Da hundelovens § 3 tillader løsgående hund såfremt der er fuldt herredømme over hunden ligger
det udenfor bestyrelsens kompetence at anbefale forbud med skiltning.
YJ tilskriver pågældende.
4. Udvalg.
4.1 Ordensudvalg.
Intet at bemærke.
Opslag ved indgange til Lunden, hvor forbud mod henkastning af affald påpeges, er nu opsat.
4.2 Miljørepræsentantskab.
Møde afholdt den 1/9. Intet af interesse for foreningen.
5. Regnskab.
Kasse
Bank
Obligationer/Uni-Invest
Aktiver i alt

4.120,00 kr.
142.072,00 kr.
59.263,00 kr.
205.455,00 kr.

1 restant fra 2009 – overgivet til advokat.
6. Legeplads.
Sponsorplade til pladsen undersøges af BH.
Blomsterkummer påtænkes malet i kommende weekend.
7. Åben.
8. Sankt Hans.
Der blev et overskud på det samlede arrangement på 200,84 kr.
9. Foreningens Web-side.
Opdateres med referat fra august.
10. Eventuelt.
10.89: 90 års jubilæum i år 2010 – Afventer møde i festudvalg.
10.94: Åben.

S. W. Nielsen, Sekretær.

