Vesterled
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2605 Brøndby

Brøndby, den 6/2-2008
Referat fra bestyrelsesmøde i VESTERLED GRUNDEJERFORENING tirsdag den 5. februar 2008
hos Y. Justesen, Østervang 9 med følgende
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Deltagere: Y. Justesen, H. Witt, P. Corinth, S. W. Nielsen, T. Hansen, B. Henriksen og J. Petersen.
1. Godkendelse af referat.
Referat fra bestyrelsesmøde den 8/1-08 blev godkendt.
2. Næste møde.
Bestyrelsesmøde tirsdag den 4/3-08 kl. 1900.
Generalforsamling torsdag den 27/3-08 kl. 1930.
3. Meddelelser.
- Reno-Flex har pr. 1/1-08 overtaget afhentning af dagrenovation – se også pkt. 4.2.
- Orienteringsskrivelse til medlemmerne omkring legepladsen blev omdelt i uge 4/5.
- På baggrund af førnævnte orienteringsskrivelse har medlem i mail af 28/1-08 fremsendt 3
forslag til behandling på generalforsamlingen – se også pkt. 8.
- Foreningens ”materialemand”, Brøndby Køkkencenter har i mail medd., at man ikke længere
kan påtage sig opgaven. Ønsker redskaber afhentet snarest muligt. SWN tager kontakt og sørger
for afhentning. Placeres midlertidigt hos formanden, hvorefter der tages stilling til redskabernes
fremtid på næste møde.
- Klage fra medlem modtaget via mail – se pkt. 4.1.
- Medlem har i mail forespurgt om hvordan legepladsen skal finansieres og hvad det betyder
økonomisk for hvert medlem. Samme medlem ønsker også, at der i fremtiden gives flere
oplysninger på hjemmesiden omkring fastelavnsarr., herunder billetsalgsperiode, priser mv.
PC har svaret medlemmet, at økonomi/finansieringsforslag uddeles sammen med indkaldelsen,
ligesom yderligere oplysninger på hjemmesiden er taget til efterretning.

- Medlem har i mail forespurgt til, hvor og hvornår generalforsamling afholdes. Samme medlem
henleder opmærksomheden på evt. sponsorbetalte legeredskaber til ny legeplads.
YJ svarer medlemmet – sponsorbetaling vil indgå i bestyrelsens overvejelser.
4. Udvalg.
4.1 Ordensudvalg.
Klage over oplag på fortov – glasdøre er ny fjernet fra fortov – lukkes.
Klage modtaget i mail over ”oplag” af fliser ved siden af fortov. HW svarer klager og intet
yderligere foretages fra bestyrelsens side, da intet skønnes ulovligt – lukkes.
4.2 Miljørepræsentantskab.
Møde afholdt d.d. Af interesse kan nævnes, at bestyrelsens medtagne punkt om den nye
vejbelysning, herunder indstilling/placering af lys og lamper nu vil blive undersøgt. Flere havde
klager over den nye renovatør Reno-Flex. Bl.a. samles poserne af skraldemand, hvorefter det
først flere timer efter bliver afhentet af skraldevogn. Inden da vælter poser, hvorefter affaldet
spredes med vind eller fugle. Kommunen retter henv. til Reno-Flex.
5. Regnskab.
Kasse
2.409,00 kr.
Bank
130.561,00 kr.
Obligationer/Uni-Invest
58.555,00 kr.
Aktiver i alt
191.525,00 kr.
Kassereren fremlagde årsregnskab for 07 og budget for 08, der blev gennemgået og drøftet.
Restanter: 1 – Overgivet til inkasso v/Advodan i Glostrup - afventer.
6. DFDS/DSV.
Fristen for overholdelse af påbudet, ang. støjgrænserne, er stadig d. 1/1-08.
YJ har rykket kommunen – afventer svar.
7. Legeplads.
PC fremlagde 4 forslag til finansiering af legeplads, der blev gennemgået og drøftet.
SWN fremlagde komplet tilbud på ny legeplads (dog genbrug af vippedyr og klatrevæg).
YJ fremlagde komplet tilbud på ny legeplads (dog genbrug af vippedyr og klatrevæg).
Yderligere forskellige tilbud og oplysninger afventes.
Sponsorbetalte redskaber blev drøftet.
YJ retter på ny henv. til vores FS Tryg.
8. Generalforsamling 2008.
Dirigent til kommende generalforsamling er fundet.
PC: Regnskab og budget til kommende generalforsamling OK – revisormøde aftales.
SWN: indkaldelse til generalforsamling.
SWN: udkast til bestyrelsens forslag på generalforsamlingen.
Indkommet forslag fra medlem omkring legeplads til behandling på den kommende ordinære
generalforsamling blev drøftet. Bestyrelsen kan ikke anbefale forslaget. YJ bekræfter
modtagelsen overfor forslagsstilleren – forslaget vil jf. vedtægterne blive udsendt, vedlagt
sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
9. Fastelavn.
68 billetter uddelt, heraf 9 gæster.
Arrangementet afholdt på legepladsen i den netop forløbne weekend med deltagelse af
foreningens bank, Arbejdernes Landsbank, der som sidste år sponsorerede en række ting,
herunder gavekort til de bedst udklædte.
Endeligt regnskab afventes.
10. Foreningens Web-side.

Opdateres med referat fra sidste bestyrelsesmøde, generalforsamlingsdato, tid og sted, evt. med
relevante oplysninger omkring legepladsen/orienteringsskrivelse samt billeder fra Fastelavn.
11. Eventuelt.
10.89: Foreningen fylder 90 år i 2010. Arrangement og oprettelse af jubilæumsfond blev drøftet.

S. W. Nielsen
sekretær

