Vesterled
Grundejerforening

2605 Brøndby

Brøndby, den 27/8-2008
Referat fra bestyrelsesmøde i VESTERLED GRUNDEJERFORENING onsdag den 27. august
2008 hos Y. Justesen, Østervang 9 med følgende
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Deltagere: Y. Justesen, B. Henriksen, T. Hansen, S. W. Nielsen, J. Petersen og P. Skovsen..
1. Godkendelse af referat.
Referat fra bestyrelsesmøde den 4/6-08 blev godkendt.
2. Næste møde.
Efterrundgang og bestyrelsesmøde torsdag den 18/9-08 kl. 1800.
Bestyrelsesmøde tirsdag den 21/10-08 kl. 1900 – Bemærk den ændrede dato.
Bestyrelsesmøde torsdag den 20/11-08 kl. 1900.
3. Meddelelser.
Pga. vejret blev rundgangen aflyst. Rundgang afholdes i løbet af ugen og foretages af TH, BH
og JP.
I slutningen af juni gik et af målene i stykker på Stævnet – overligger faldt ned. Grundejers
dreng forsøgte at reparere det og under dette faldt overliggeren ned i hovedet på ham, hvorefter
han knækkede en tand. Grundejeren kontaktede efterfølgende formanden med henblik på
anmeldelse til foreningens forsikringsselskab. Det hele er dog endt med, at skaden er anmeldt til
familiens egen ulykkesforsikring, der tilsyneladende dækker skaden.
Bestyrelsen konstaterede efterfølgende, at alle mål på Stævnet var i så dårlig forfatning, at
udskiftning var nødvendig.
Destruktion af det første mål blev foretaget allerede efter ulykken, hvorefter der nu er indkøbt to
nye 7-mandsmål. Disse mål blev i øvrigt leveret og opstillet i sidste uge.
SWN sørger for destruktion af de to resterende mål.
4. Udvalg.
4.1 Ordensudvalg.
TH har nu undersøgt adressen på Ragnesminde Alle for oplag af affald (nævnt på
generalforsamling). Intet oplag er fundet, hvorefter sagen afsluttes.

4.2 Miljørepræsentantskab.
Møde den 1/4-08 blev aflyst. Nyt møde er fastsat til den 2/9-08.
5. Regnskab.
Kasse
Bank
Obligationer/Uni-Invest
Aktiver i alt

1.571,00 kr.
272.734,00 kr.
58.555,00 kr.
332.860,00 kr.

Restanter: – 1.
6. Legeplads.
Tilbud er indhentet fra fa. Zabel og Fantasi Leg.
Tilbud på lige omkring 300.000 kr. fra fa. Zabel blev valgt.
I tilbud foretages følgende ændringer: 12 balancepæle fravælges og i stedet indkøbes endnu et
bord/bænk sæt.
Tilbud fra Zabel accepteres under forudsætning af, at byggetilladelse kan udstedes og pladsen
efterfølgende kan godkendes af Brøndby kommune.
SWN tager kontakt til Zabel og laver fornyet ansøgning om byggetilladelse til Brøndby
kommune.
YJ underretter fa. Fantasi Leg.
7. Generalforsamling 2008.
- Afventer svar om vejbelysning m.v. fra Brøndby kommune.
- I løbet af året forventes det, at der vil blive udarbejdet et udkast til Støjhandlingsplan, der
bl.a. omfatter Ringvejen.
- Reetablering af gangsti forenden af Østervang – YJ kontakter kommunen endnu engang
mhp. udretning af asfalt efter den udlagte grovgrus.
Jernbanespor på Stationsparken – afventer svar fra DSB - TH forfølger sagen.
8. Sankt Hans.
Aftenen forløb uden regn, dog noget blæsende. Godt fremmøde.
Foreningens samlede udgift blev derfor på sølle 29,01 kr.
9. Foreningens Web-side.
Opdateres med: referat fra best. i juni er lagt på siden.
10. Eventuelt.
10.89: 90 års jubilæum i år 2010.
10.90: Vedligeholdelse af foreningens arealer – På baggrund af arbejdet med etablering af en ny
legeplads er bestyrelsen blandt gamle papirer/dokumenter stødt på en såkaldt ”Overenskomst og
skøde” indgået den 4. juni 1959 mellem den daværende bestyrelse og kommunalbestyrelsen i
Brøndby kommune.
I dette dokument fremgår det bl.a., at grundejerforeningen overgiver Vesterled Vandværk til
Brøndby kommune, imod at kommunen bl.a. overtager en række vedligeholdelsespligter på
legepladsen og Stævnet.
Da foreningen tilsyneladende igennem de sidste 4 år har betalt for vedligeholdelse af flere ting
som ifølge overenskomsten påhviler kommunen, så har BH den 23/6-08 tilskrevet kommunen
og bl.a. gjort dem opmærksom på denne gamle overenskomst.
BH og TH er efterfølgende i sagens anledning inviteret til møde med kommunen den 3/9-08.
10.91: Revidering af Vedtægter/Ordensreglement (§5-redskaber).
S. W. Nielsen
Sekretær.

