Vesterled
Grundejerforening

2605 Brøndby

Brøndby, den 28/8-2006
Referat fra bestyrelsesmøde i VESTERLED GRUNDEJERFORENING mandag den 21. august
2006 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. DFDS
7. Generalforsamling 2006
8. Sankt Hans
9. Foreningens Web-side
10. Eventuelt
Deltagere: Y. Justesen, H. Witt, S. W. Nielsen, P. Corinth, T. Hansen, B. Henriksen og Jess
Petersen.
1. Godkendelse af referat.
Referat fra bestyrelsesmøde den 6/6-06 blev godkendt.
2. Næste møde.
Rundgang og bestyrelsesmøde mandag den 7. august 2006 kl. 1800-aflyst og flyttet til 21/8.
Efterrundgang og bestyrelsesmøde mandag den 4. september 2006 kl. 1800.
Bestyrelsesmøde mandag den 2. oktober 2006 kl. 1900.
Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. november 2006 kl. 1900.
3. Meddelelser.
Den årlige rundgang blev afholdt umiddelbart inden bestyrelsesmødet.
Resultatet af rundgangen vil foreligge på næste referat, hvor der også er afholdt efterrundgang.
Det blev besluttet, at udvide dagsordenen med et fast punkt i fremtiden, der skal omhandle
foreningens hjemmeside. Pkt. vil få nr. 9 på dagsordenen, hvorefter pkt. eventuelt bliver nr. 10.
Den nye dagsorden har virkning fra dette referat.
3 grundejere omkring Stævnet har såvel personligt som telefonisk rettet henv. til formanden og
gjort opmærksom på tiltagende uro og hærværk i området omkring Stævnet. Endvidere bliver
Stævnet til dels brugt som opholdssted for større eller mindre grupper unge, som så igen giver
anledning til uroen. Grundejer har bl.a. foreslået, at hækken omkring Stævnet nedklippes i en
passende højde således at man kan se hvad der sker på Stævnet.
Bestyrelsen er bekendt med flere tilfælde af hærværk på såvel flagstang, mål, bord/bænksæt og
legeredskaber.
Uro/hærværk er også forekommet i Vesterledparken ved kommunens hjemmehjælper pavillon,
hvor der også i perioder har været grupper af unge omkring det opstillede bord/bænksæt.

Bestyrelsen mener ikke nedklipning af hækken er en løsning – ej heller fjernelse af
bord/bænksæt på Stævnet.
Det er bestyrelsens fornemmelse, at der mange gange er tale om ”lokale” unge.
Bestyrelsen mener, at man enten må rette henvendelse til forældrene eller anmelde uro og
hærværk Glostrup politi.
4. Udvalg.
4.1 Ordensudvalg.
Intet at bemærke.
4.2 Miljørepræsentantskab.
Næste møde afholdes 5/9-06.
5. Regnskab.
Kasse
2.029,00 kr.
Bank
149.908,00 kr.
Obligationer/Uni-Invest 62.027,00 kr.
Aktiver i alt
213.964,00 kr.
Restanter: 0.
Evt. bankskifte undersøges – PC.
6. DFDS.
Intet nyt – YJ forhører sig hos kommunen om status i sagen..
7. Generalforsamling 2006.
Forslag til næste generalforsamling - forslagsstiller kontaktes mhp. genfremsættelse – YJ/SWN.
8. Sankt Hans.
Det årlige arrangement forløb godt med meget fint vejr.
Bestyrelsen måtte dog konstatere, at der foruden bestyrelsen kun var mødt ca. 10 medlemmer op
til grill/teltarrangement.
Da næste års arrangement også falder i forbindelse med helligdage vil bestyrelsen i løbet af
næste år tage stilling til, hvorvidt man igen vil leje telt, borde/stole og juke-boks samt låne sig
frem til grill med deraf følgende udgifter for foreningen.
Regnskab fremlægges på næste møde.
9. Foreningens Web-side.
Kassereren oplyste, at foreningens web-side er ved at få et nyt layout.
I den forbindelse er der lavet aftale med lokalt EDB-firma – Lephant - mht.
vedligehold/support.
Prisen for driften vil være den samme som tidligere.
Den nye side er ca. 80% opdateret og vil sammen med de manglende skrivelser omkring
Østtoftevej og Sdr. Ringvej kunne afløse den gamle.
10. Eventuelt.
10.75 Hjemmeside: se pkt. 9 – lukkes.
10.85 Sommerarrangement den 10. juni 2006 – forløbet blev drøftet og taget til efterretning –
lukkes.
S. W. Nielsen
Sekretær.

