Vesterled
Grundejerforening

2605 Brøndby

Brøndby, den 16/8 2010
Referat fra bestyrelsesmøde i VESTERLED GRUNDEJERFORENING tirsdag den 12. august 2010
hos Y. Justesen, Østervang 9 med følgende
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Deltagere: Y. Justesen, T. Hansen, B. Henriksen, B. Jacobsen, K. Hansen, J. Petersen og H. Witt
1. Godkendelse af referat
Referat fra bestyrelsesmøde den 15.06-2010 blev godkendt.
Kommende møder
Lørdag d. 21.8. Jubilæumsfest
Tirsdag d. 14.9. kl. 18.00 Rundgang og Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 5.10. kl. 18.30 Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 9.11. kl. 18.30 Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 11.1.2011. kl. 18.30 Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 8.2. kl. 18.30 Bestyrelsesmøde
Søndag d. 8.3. Fastelavn
Tirsdag d. 8.3. kl. 18.30 Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 23.3. Generalforsamling

2. Rundgang
Grundet dårligt vejr blev rundgangen udskudt til næste uge.
Ruterne blev fordelt således:
Bjarne og Kim – Rute 1
Thomas og Henrik – Rute 2
Jess og Birgit – Rute 3
3. Meddelelser.
Formanden berettede om at der var kommet en henvendelse fra en grundejer om, at der var
opstået skader på nogle af vejene efter DONGs gravearbejde sidste år. Grundejeren er vendt
tilbage efter at have kontaktet kommunen, der som udgangspunkt afviser, at skaderne stammer
fra DONGs gravearbejde. Bestyrelsen besigtiger snarest skaderne og følger holder øje med
udviklingen.

En grundejer har spurgt til opdatering af hjemmesiden med billeder fra årets loppemarked. De er
nu lagt ud på nettet.
4. Udvalg.
4.1 Ordensudvalg.
Kigger på Lunden med hensyn til henkastning af div. affald og gamle hegnspæle.
(Thomas og Kim)
4.2 Miljørepræsentantskab.
Der er ikke afholdt møde efter sommerferien. Næste møde er den 7. september 2010.
(Thomas)

5. Regnskab.
Kasse
Bank
Obligationer/Uni-Invest
Jubilæumskonto
Aktiver i alt
Gæld (legepladslån)

kr.
625,50 kr.
kr. 162.948,22 kr.
kr. 60.682,00 kr.
kr. 32.515,49 kr.
kr. 256.771,21 kr.
62.363,71 kr.

Restanter: 4 stk.
6. Jubilæum 2010
YJ/JP orienterede om planerne for festen. Der er til dato blevet solgt 209 billetter, herat 162
voksen billetter. Bevillingerne er nu på plads.
Der blev fordelt en hel del arbejdsopgaver i mellem bestyrelsen og festudvalg.
Alle mødes lørdag formiddag kl. 09.30, hvor arbejdet gøres færdig.
YJ udfærdiger og rundsender en huskeliste og arbejdsfordeling vedr. de aftalte opgaver som blev
gennemgået på mødet.
7. Sankt Hans
Der blev fremlagt forslag til en mindre udvidelse af næste års Sankt Hans arrangement med
henblik på, at der skal være et bål for de mindste. Det konkrete forslag udarbejdes i løbet af
efteråret og fremlægges på et senere møde.
8. Generalforsamling 2010.
Der er reserveret lokale i Kirkebjerg Selskabslokale
9. Foreningens Web-side.
Opdateret med referater og billeder fra Loppemarked 2010.
10. Eventuelt.
 Flagstang på Stævnet har været udsat for hærværk. Den bliver istandsat så der kan
komme flag op til festen. (Kim)
 Lege/vippedyr på legepladsen skal repareres – der indhentes pris (Kim)
 Legepladsen ved Stævnet trænger til en opfriskning. (Thomas)

Referat udarbejdet af
Kim Hansen

