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Brøndby, den 15/5 2009 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i VESTERLED GRUNDEJERFORENING tirsdag den 5. maj 2009 hos 

Y. Justesen, Østervang 9 med følgende  
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Deltagere: Y. Justesen, T. Hansen, B. Henriksen, S. W. Nielsen, Kim Hansen, J. Petersen og H. 

Witt. 

 

1. Godkendelse af referat. 

Referat fra bestyrelsesmøde den 7/4-09 blev godkendt. 

 

2. Næste møde. 

Bestyrelsesmøde onsdag den 10. juni 2009 kl. 1830. 

Sankt Hans tirsdag den 23. juni 2009. 

Bestyrelsesmøde/rundgang tirsdag den 11. august 2009 kl. 1800. 

Bestyrelsesmøde/efterrundgang tirsdag den 8. september 2009 kl. 1800. 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 6. oktober 2009 kl. 1830. 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 3. november 2009 kl. 1830. 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 5. januar 2010. 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 2. februar 2010. 

Fastelavn søndag den 14. februar 2010. 

 

3. Meddelelser. 

I lighed med tidligere år afholdes der loppemarked på Stævnet den 7. juni kl. 10-15.00. 

Dette er ligeledes bekendtgjort på foreningens hjemmeside. 

Flag sættes – KH. 

 

Kommunen har nu meddelt, at man sammen med Dong er ved at undersøge bedre belysning på 

de brede veje i foreningens område, herunder pris på belysning på begge sider. Endvidere 

udvides forsøg på Hedegårds Alle – sagen forfølges. 

 

Medlem har via mail gjort opmærksom på, at der er flere huller i fodboldbanen på Stævnet. 

TH gennemgår plænen og udbedre. 

 

 



Medlem har via mail henvendt sig omkring fartdæmpende foranstaltninger på Hvedemarksvej. 

YJ tilskriver pgl. og henviser bl.a. til kommunens Trafikhandlingsplan – bestyrelsen afventer 

næste høringsrunde ved udløb af nuværende plan i 2011. 

 

Medlem har via mail henvist til et stigende problem omkring hunde efterladenskaber, herunder 

forespurgt omkring lovgivning, foreningens/bestyrelsens muligheder samt kommunens 

medvirken omkring evt. opstilling af hundetoilet. 

YJ har drøftet muligheder med såvel medlem som kommunen. 

Konklusion: alle opfordres til at medtage sin hunds efterladenskaber. 

 

Kommunen har i skrivelse af 23. april foretaget naboorientering/høring vedr. opførsel af skur i 

skel, hvilket kræver dispensation jf. Bygningsreglementet af 2008. 

Bestyrelsen er af den opfattelse, at gældende lovgivning som hovedregel altid skal overholdes. 

Bestyrelsen vil i øvrigt tage resultatet af kommunens høring til den direkte nabo til efterretning. 

YJ underretter kommunen. 

 

KH orienterede omkring problemer vedr. ændring i håndtering af haveaffald. Kommunen har 

sammen med renovationsfirma aftalt, at beholdere skal være af type EN840-1. Dette nye krav er 

ikke tydeliggjort i sidst omdelte folder fra Brøndby kommune. 

Efterfølgende har det betydet, at mange ikke har fået afhentet haveaffald. 

KH har nu efter henvendelse til Teknisk forvaltning fået oplyst, at den gamle ordning, efter 

aftale med renovationsfirmaet, fortsætter. 

Forvaltningen erkender, at oplysning om nye beholdere har været for dårlig, ligesom man i løbet 

af sommeren vil undersøge muligheden for en mere langsigtet løsning med nogle godkendte 

beholdere. 

 

4. Udvalg. 

4.1 Ordensudvalg.  

Såvel TH som KH har modtaget anmeldelse om henkastning af affald i Lunden. Affaldet består 

hovedsageligt af jord. TH har haft kontakt med den pgl. som har anbragt affaldet. Pgl. er 

medlem af foreningen. Kommunen er endvidere orienteret. Pgl. har lovet at fjerne jorden snarest 

– sagen forfølges. 

4.2 Miljørepræsentantskab. 

Møde afholdt d.d. Af interesse kan nævnes: 

-Drøftelse omkring henvendelser fra henholdsvis grundejerforeninger og grundejer, herunder 

kommunens svar og svartider. 

-Vejdirektoratet har fremsendt forslag til mindre ombygning af kryds til passage af 

modulvogntog (op til 25 m lange). I vores område drejer det sig primært om krydset Park 

Alle/Sdr. Ringvej. Dog vil det formentlig kun dreje sig om krydsets østlige del i retning mod 

Industrivej. Der vil ikke umiddelbart blive mulighed for svingning med disse vogntog fra 

Ringvejen ad Park Alle mod vest. 

-Teknisk forvaltning ansøger om indkøb af mobile rottebekæmpelses udstyr, der ved forsøg har 

vist sig at være effektive. 

-Teknisk forvaltning foreslår kampagnedag om hjemmekompostering i maj 09 med salg af 

kompostbeholdere til nedsat pris (kampagnedag 16/5). 

 

5.   Regnskab.  

Kasse                    413,00 kr. 

Bank             142.318,00 kr. 

Obligationer/Uni-Invest             59.263,00 kr. 

Tilgodeh. kontingent (2008)           525,00 kr. 

Aktiver i alt                              202.519,00 kr. 

 

1+22 restanter (2008/2009). 

 



6.   Legeplads. 

Legepladsrapport og korrigeret tegning modtaget. 

I rapport er påpeget 3 fejl som er udbedret. 

Regning for legepladsrapport er betalt. 

Pladsen er slutmeldt til kommunen og ibrugtagningstilladelse afventes. 

Supplering med grus undersøges via kommunen – SWN. 

 

7. Generalforsamling 2009. 

Omdeling af referat er foretaget. 

Emner på generalforsamlingen: Vejbelysning, støjhandlingsplan – emnerne forfølges og vil 

fremgå under pkt. meddelelser – punktet generalforsamling 2009 lukkes. 

8. Sankt Hans. 

Opslag - SWN. 

Popkornmaskine – SWN. 

Tilladelse kommune/politi – SWN. 

Indkøb øl, vand, vin og tilbehør – TH. 

Snobrødsdej – YJ. 

Heks – XX. 

 

9. Foreningens Web-side. 

Opdateres med referat fra april. 

Hjemmesiden er nu overdraget til ny web-master. 

Ændringer til siden blev drøftet, herunder muligheder for mails til bestyrelsen. 

 

10. Eventuelt. 

10.89: 90 års jubilæum i år 2010 – forslag om festudvalg blev vedtaget på generalforsamling. 

Menigt medlem blev valgt og udvalget består p.t. yderligere af YJ og JP fra bestyrelsen. 1. møde 

afholdes senere. 

10.92: Jernbanespor – Banemarksvej – TH. 

10.93: Legeplads – vedligeholdelse (træbehandling m.v./arbejdsdag) – fastsat til uge 21 - aftales 

alt efter vejrlig. 

 

 

S. W. Nielsen 

Sekretær. 


