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Referat fra bestyrelsesmøde i VESTERLED GRUNDEJERFORENING tirsdag den  28. august 2007 hos 
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Deltagere: Y. Justesen, H. Witt, P. Corinth, S. W. Nielsen, B. Henriksen og J. Petersen. 
 
1. Godkendelse af referat. 

Referat fra bestyrelsesmøde den 12/6-07 blev godkendt, dog anføres det, at bestyrelsen som nævnt 
under pkt. 4.1 – Ordensudvalg – ikke kan/vil indgå ansættelsesforhold, ligesom Vesterledparken reelt 
skal renholdes af kommunen. 
 

2. Næste møde. 
Efterrundgang og bestyrelsesmøde tirsdag den 11/9-07 kl. 1800 ( forsøges flyttet til 18/9). 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 9/10-07 kl. 1900. 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 13/11-07 kl. 1900. 
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. 
Forinden bestyrelsesmødet afholdt bestyrelsen den årlige rundgang i området. 
Der blev uddelt 30 påmindelse til grundejere, primært for manglende ukrudtsbekæmpelse på fortovet. 
 
Bestyrelsen er bekendt med, at mange i vores område med kælder i løbet af sommeren/året har haft 
vandskader. 
 
Grundejer på Østervang har forespurgt til evt. hastighedsdæmpende foranstaltninger på vejen, da han 
mener, at forældre til børnehavens børn kører for stærkt. 



Bestyrelsen vil forsøge at få ophængt en seddel i børnehaven, hvor man opfordres til at nedsætte 
hastigheden på Østervang – PC. 
 
Brøndby kommune har udsendt forslag til høring omkring etablering af ”Servicebus” i kommunen. 
Hørringsfrist 23/8 – 6/9-07. 
Af ruteplan fremgår det bl.a., at bussen af trafikmæssige årsager ikke vil køre ind i villaområder og 
primært holde sig til hovedfærdselsveje. Således vil bussen efter planen heller ikke komme vest for 
Ringvejen. Bestyrelsen tager forslaget til efterretning. 
 
Forslag til Trafikhandlingsplan 07 har været i høring. Af planen fremgår det, at bestyrelsens tidligere 
henvendelser omkring Østtoftevej, Ringvejen, Banemarksvej samt parkering i samme område er 
medtaget og behandlet i planen. De indkomne forslag er opdelt i 3 grupper, hvor 1. gruppe anbefales 
udført hurtigst muligt når ellers planen vedtages politisk.  
Desværre er Østtoftevej kommet i ikke prioriteret gruppe 2 og 3. Dog indstilles det, at der ses på 
vejen, men hvornår dette sker er p.t. uvist. 
Ringvejen afventer en Støjhandlingsplan, der kommer i løbet af 2008. 
Forslag omkring cykelsti på Banemarksvej og forskellige forslag om parkeringsrestriktioner i området 
er blevet afvist på grund af forskellige færdselsmæssige forhold. 
Forslag til Trafikhandlingsplan 07 kan findes på foreningens hjemmeside el.kommunens hjemmeside 
www.brondby.dk 
Bestyrelsen har taget forslaget til efterretning. 
 

4. Udvalg. 
4.1 Ordensudvalg.  
HW retter henvendelse til kommunen omkring pasning af de offentlige området. 
YJ retter henvendelse til kommunen omkring pasning af foreningens egne områder. 
Rydning af affald i området blev på ny debatteret. Behandles igen på næste møde. 

 
4.2 Miljørepræsentantskab. 
Afventer næste møde. 
 

 
5.   Regnskab. 

Kasse         1.612,00 kr. 
Bank     152.194,00 kr. 
Obligationer/Uni-Invest    57.282,00 kr. 
Aktiver i alt                     213.088,00 kr. 
 
Restanter: 1 – rykkerskrivelse er fremsendt/omdelt.  
 

6.   DFDS. 
Intet nyt siden sidste bestyrelsesmøde.  
Fristen for overholdelse af påbudet, ang. støjgrænserne, er stadig d. 1/1-08 
 

7. Generalforsamling 2007. 
Emner: 
Foreningens store legeplads – Det viser sig, at foreningen aldrig har fået godkendt legepladsen af 
Brøndby kommune. Legepladsen skulle i princippet have været anmeldt for mange år siden og fra 
1995 skulle der også have været en tilladelse til pladsen, hvor kommunen så skulle godkende den. 
Kommunen har ingen registreringer på pladsen. 
Det viser sig også, at kommunens legepladsinspektør ikke kan bruges som rådgiver til nyetableringer, 
renovering osv., da samme instans også skal godkende pladsen. 



Da pladsen, pga. de manglende godkendelser, er underlagt nutidens regler ser det sort ud for pladsens 
fremtid. 
Bestyrelsen har derfor nu bestilt en rapport omkring pladsens tilstand via en privat legepladsinspektør 
mhp. evt. lovliggørelse eller nedrivning.  
 
Trafik og stillevejsdæmpning – lukkes jf. pkt. Meddelelser. 
 

8. Sankt Hans. 
Pænt besøg, men desværre også en del regn op til aftenen. 
Afventer regnskab  
 

9. Foreningens Web-side. 
Opdateres med: Forslag til Trafikhandlingsplan 07. 
 

10. Eventuelt. 
10.87: Mål på Stævnet. 
 
S. W. Nielsen 
sekretær 


