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Brøndby, den 12/3 2009
Referat fra bestyrelsesmøde i VESTERLED GRUNDEJERFORENING onsdag den 11. marts 2009
hos Y. Justesen, Østervang 9 med følgende
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Deltagere: Y. Justesen, T. Hansen, B. Henriksen, S. W. Nielsen og J. Petersen.
1. Godkendelse af referat.
Referat fra bestyrelsesmøde den 9/2-09 blev godkendt.
2. Næste møde.
Ordinær generalforsamling torsdag den 26/3-09 kl. 1930 (Mødetid kl. 1900).
3. Meddelelser.
YJ følger stadig sag om 3G antenner og undersøgelse fra Hvidovre kommune. Kommunen
forventer en høring foretaget inden sommerferieperioden.
YJ retter fortsat henvendelse til Brøndby kommune omkring vejbelysning på Hedegårds Alle,
Vesterleds Alle, Ragnesminde Alle og Hedegrænsen. Samtidig påpeges det, at de opsatte
forsøgspærer på Hedegårds Alle ikke er tilfredsstillende, ligesom bestyrelsen finder
behandlingstid og forløb for utilfredsstillende.
4. Udvalg.
4.1 Ordensudvalg.
Desværre har der allerede været mindre hærværk på et af de nye bord/bænksæt på den nye
legeplads. Sættene fastgøres når pladsen er helt færdig.
4.2 Miljørepræsentantskab.
TH har som foreningens repræsentant deltaget i infomøde om Busplan 2010 for Brøndby
kommune. I planen er der umiddelbart lagt op til, at der skal køre servicebus i vores område –
nærmere bestemt ad Hedegrænsen/Hvedemarksvej og muligvis også ad Banemarksvej.

5. Regnskab.
Kasse
906,00 kr.
Bank
372.935,00 kr.
Obligationer/Uni-Invest
59.263,00 kr.
Tilgodeh. kontingent (2008)
525,00 kr.
Aktiver i alt
433.629,00 kr.
1+29 restanter (2008/2009).
6. Legeplads.
Der mangler stadig få ting førend pladsen er færdig.
Den endelige pris for pladsen er nu opgjort til 337.052,50 kr. inkl. moms.
Den samlede bestyrelse har godkendt lån på i alt 100.000 kr. hos Arb. Landsbank med 1. afdrag
den 1/3-10 på 50.000 kr. Lånet forventes derfor afdraget i løbet af få år. Resten finansieres med
foreningens opsparede midler.
7. Generalforsamling 2008/2009.
Vejbelysning – se under Meddelelser.
Støjhandlingsplan for Sdr. Ringvej afventer stadig - YJ.
Jernbanespor på Stationsparken – afventer stadig DSB - TH.
2009:
Dirigent er fundet og der afholdes møde i dagene op til generalforsamlingen – YJ&SWN.
Emne til bestyrelsesmedlem for et år er fundet. Der mangler stadig en revisorsuppleant - YJ.
Udkast til beretning blev gennemgået.
8. Fastelavn.
Der deltog 100 børn, hvoraf der var 21 gæstebørn.
Foreningens samlede udgift blev på 4.425 kr.
9. Foreningens Web-side.
Opdateres med referat fra februar og marts samt med indkaldelse og bilag til generalforsamling.
10. Eventuelt.
10.89: 90 års jubilæum i år 2010 – forslag om festudvalg udfærdiget til generalforsamling.
10.90: Vedligeholdelse af foreningens arealer – Skriftlig aftale fra kommunen er modtaget,
hvorefter pkt. lukkes.
10.91: Revidering af Vedtægter/Ordensreglement – forslag udsendt med indkaldelse til
genralforsamling, hvorefter pkt. lukkes.
10.92 Åben
S. W. Nielsen
Sekretær.

