Vesterled
Grundejerforening

2605 Brøndby

Brøndby, den 12/11-2006
Referat fra bestyrelsesmøde i VESTERLED GRUNDEJERFORENING tirsdag den 7. november 2006
hos Y. Justesen, Østervang 9 med følgende
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Deltagere: Y. Justesen, H. Witt, S. W. Nielsen, B. Henriksen og Jess Petersen.
1. Godkendelse af referat.
Referat fra bestyrelsesmøde den 2/10-06 blev godkendt.
2. Næste møde.
Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. januar 2007 kl. 1900.
Bestyrelsesmøde tirsdag den 6. februar 2007 kl. 1900.
Fastelavn søndag den 18. februar 2007.
Bestyrelsesmøde tirsdag den 6. marts 2007 kl. 1900.
Generalforsamling onsdag den 14. marts 2007 kl. 1930.
3. Meddelelser.
Kommunen har den 19/10 tilsendt foreningen skrivelse om ”Trafikhandlingsplan 2007”, der skal
opdateres. Kommunen udbeder sig forslag til handlingsplan. Frist til 15/12-06.
Bestyrelsen vil i skrivelse påpege følgende problemområder: Sdr. Ringvej, Østtoftevej, cykler på
Banemarksvej, parkering på sidevejene fra nabovirksomhederne på Banemarksvej – HW.
Formanden har haft kontakt til kommunens gartnerafd. v/Lars Krogh, hvor det bl.a. blev påpeget at vi
ikke var helt tilfreds med ukrudtsbekæmpelsen. Krogh medgav, at der ikke ifølge kontrakt var brændt
ukrudt på faste arealer som aftalt. Fradrag i regning vil finde sted. Regning for juni vil snarest blive
fremsendt. Her vil der også medfølge tilbud på yderligere ukrudtsbekæmpelse på Stævnet på ikke faste
arealer.

4. Udvalg.
4.1 Ordensudvalg.
Manglende belysning på sti mellem Østervang og Hedegrænsen – HW kontakter kommunen.
4.2 Miljørepræsentantskab.
Møde afholdt den 7/11-06. Af interesse kan nævnes ”ræve skab” i området, hvor kommunen ikke har
planer om egentlig regulering, Tekn. Forvaltning foreslår udskiftning af lygtemaster til en konisk mast
med buet arm og Kbh. armatur (ved kommende års nedlægning af jordkabler v/Nesa) og planer om
evt. lysregulering i ”Colonsvinget” på Banemarksvej (emnet udsat til næste møde).
5. Regnskab.
Kasse
4.280,00 kr.
Bank
145.744,00 kr.
Obligationer/Uni-Invest 62.027,00 kr.
Aktiver i alt
212.051,00 kr.
Restanter: 0.
6. DFDS.
Der afventes endnu en Delta rapport for støjmåling af virksomhedens ”SISU’er. Ellers forløber alt efter
påbudets tidsplan.
7. Generalforsamling 2006.
Forslagsstiller er kontaktet – evt. forslag afventes – pkt. lukkes.
8. Åben.
9. Foreningens Web-side.
Formandens PC er stadig ude af drift. Ved henv. til foreningen vil pgl. blive henvist til enten
kassereren eller sekretæren.
10. Eventuelt.
10.86: Åben.

S. W. Nielsen
Sekretær.

