Vesterled
Grundejerforening

2605 Brøndby

Brøndby, den 5/3-2008
Referat fra bestyrelsesmøde i VESTERLED GRUNDEJERFORENING tirsdag den 4. marts 2008
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. Legeplads
8. Generalforsamling 2008
9. Fastelavn
10. Foreningens Web-side
11. Eventuelt
Deltagere: Y. Justesen, H. Witt, P. Corinth, S. W. Nielsen, T. Hansen og B. Henriksen.
Under dagsordens pkt. 8 deltog også bestyrelsens kandidat til dirigent, Flemming Ernst.
1. Godkendelse af referat.
Referat fra bestyrelsesmøde den 5/2-08 blev godkendt.
2. Næste møde.
Generalforsamling torsdag den 27/3-08 kl. 1930.
3. Meddelelser.
Foreningens materialer er nu afhentet hos den tidligere materialemand Brøndby Køkken- og
Vinduescenter. Det drejer sig om 2 kloaksplitter samt 1 stk. 7 m stige og 1 stk. 10 m stige.
Der har gennem de sidste par år været tale et begrænset udlån, ligesom materialemanden ofte
har meget svært ved at få materialerne tilbage. Derfor er nogle materialer også gået tabt gennem
tiden.
Materialerne ses også at være meget medtaget, specielt 10 m stigen.
Det blev vedtaget at ordningen bliver afskaffet og dette omtales på kommende
generalforsamling.
Foreningen har indkøbt to bøger: 1 bog om foreningsret samt 1 bog omkring
generalforsamlingen.
4. Udvalg.
4.1 Ordensudvalg.
Affald på Stævnet indsamles i kommende weekend.
Affald i Lunden blev også drøftet – der henstilles til grundejerne, at der her ikke aflæsses
haveaffald m.m.

4.2 Miljørepræsentantskab.
Afventer næste møde.
5. Regnskab.
Kasse
2.734,00 kr.
Bank
214.141,00 kr.
Obligationer/Uni-Invest
58.555,00 kr.
Aktiver i alt
275.430,00 kr.
Revideret og godkendt årsregnskab blev fremlagt.
Restanter: 1 – Advodan i Glostrup har rådet bestyrelsen til at stoppe inddrivelse af manglende
kontingent fra restanten, idet denne er insolvent. Inddrivelse vil blive forfulgt af bestyrelsen ved
fremtidigt salg af ejendommen.
6. DFDS/DSV.
Bestyrelsen betragter nu sagen som afsluttet, da der kun mangler nogle få ubetydelige ”ikke
hørbare” justeringer i forhold til områdets sisu.er
Pkt. lukkes.
7. Legeplads.
Finansiering af legeplads blev gennemgået og drøftet.
Nyt komplet tilbud på naturlegeplads blev fremlagt (igen med genbrug af vippedyr og
klatrevæg).
Yderligere forskellige tilbud og oplysninger afventes.
8. Generalforsamling 2008.
Forløb af generalforsamlingen blev gennemgået med dirigenten.
Indkaldelse og forslag til generalforsamlingen blev gennemgået.
YJ - udkast til beretningen.
Formanden har underrettet Kirkebjergsalen om evt.
generalforsamlingen.
Alle valg til poster er næsten på plads.
BH – trykning.
Omdeling foretages senest den 12/3-08.
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9. Fastelavn.
Foreningens udgift blev på 3287,25
10. Foreningens Web-side.
Opdateres med referat fra sidste bestyrelsesmøde samt dette møde.
11. Eventuelt.
10.89: Foreningen fylder 90 år i 2010. Arrangement og oprettelse af jubilæumsfond blev drøftet.

S. W. Nielsen
sekretær

