Vesterled
Grundejerforening

2605 Brøndby

Brøndby, den 20/11-2007
Referat fra bestyrelsesmøde i VESTERLED GRUNDEJERFORENING tirsdag den 12. november
2007 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 2007/2008
8. Åben
9. Foreningens Web-side
10. Eventuelt
Deltagere: Y. Justesen, H. Witt, P. Corinth, S. W. Nielsen, T. Hansen og J. Petersen.
1. Godkendelse af referat.
Referat fra bestyrelsesmøde den 22/10-07 blev godkendt.
2. Næste møde.
Bestyrelsesmøde tirsdag den 8/1-08 kl. 1900.
Fastelavnsarrangement søndag den 3/2-08.
Bestyrelsesmøde tirsdag den 5/2-08 kl. 1900.
Bestyrelsesmøde tirsdag den 4/3-08 kl. 1900.
Generalforsamling onsdag den 26/3-08 kl. 1930.
3. Meddelelser.
YJ, PC, TH, HW og SWN har siden sidste møde holdt møde omkring legepladsen.
Det blev aftalt, at legepladsen de kommende weekender i nov. sikres i forhold til den
udfærdigede legepladsrapport.
Formanden er på baggrund af vores henvendelse omkring pasning af foreningens arealer blevet
ringet op af Frank Olsen - Brøndby kommune.
Såfremt foreningen ikke er tilfreds med pasningen henvises der til anden gartner. Oversigt på
antal ”pasning”/dato.er tilgår foreningen senere på året.
Formanden har endvidere fået policen fra Tryg. Denne giver dog ikke større klarhed i forhold til
foreningens legeplads.
4. Udvalg.
4.1 Ordensudvalg.
Vedr. pasning af arealer – se under pkt. Meddelelser.

4.2 Miljørepræsentantskab.
Afventer næste møde.
5. Regnskab.
Kasse
Bank
Obligationer/Uni-Invest
Aktiver i alt

1.437,00 kr.
142.474,00 kr.
59.282,00 kr.
203.193,00 kr.

Restanter: 1 – anbefalet brev fremsendt.
6. DFDS.
Intet nyt siden sidste bestyrelsesmøde.
Fristen for overholdelse af påbudet, ang. støjgrænserne, er stadig d. 1/1-08.
YJ forhører sig i slutningen af året hos kommunen hvad angår den sidste støjdæmpning.
7. Generalforsamling 2007/2008.
Emner:
FS Tryg – se under pkt. Medd. – lukkes her.
SWN kontakter Brøndby kommune med henvisning til den udfærdigede legepladsrapport.
YJ laver udkast til oplæg til medlemmerne omkring legepladsens fremtid. Oplæg
udsendes/omdeles til medlemmerne i god tid inden indkaldelsen til generalforsamling.
Herunder indhentes allerede nu, 2 uafhængige prisoverslag på nye redskaber og tilhørende
faldunderlag – YJ&SWN.
PC har indhentet tilbud på lån vedr. etablering af ny legeplads hos vores bank. Et lån på
300.000 kr. vil over 10 år give en mdr. udgift på 3.750 kr. – hvilket igen svarer til en årlig udgift
på 45.000 kr.
Banken stiller dog som betingelse, at foreningens vedtægter og generalforsamlingsbeslutning
tillader det.
Endvidere skal medlemmerne hæfte personligt og solidarisk, evt. begrænset til medlemmets
andel + 25 %.
Generalforsamling 2008 - YJ foretager reservation af Kirkebjergsalen.
8. Åben.
9. Foreningens Web-side.
Opdateres med referater fra bestyrelsesmøde.
10. Eventuelt.
10.89: Åben.

S. W. Nielsen
sekretær

