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Referat fra bestyrelsesmøde i Vesterled Grundejerforening 
11.11.2013 hos C.Mortensen, Sydtoftevej. 
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Til stede: 

Y. Justesen, K. Hansen, J. Petersen, B. Henriksen, C. Mortensen, J. Frederiksen, H. Witt 

 

  

  

1. Godkendelse af referat. 

 Referat fra mødet d.10.9.2013 er godkendt. Mødet i oktober måned blev aflyst. 

 

2. Næste møde 

 Alle møder holdes hos Y. Justesen, Østervang 9. 

Mandag d. 13.1. kl. 18.30 

Mandag d. 3.2. kl. 18.30 

Søndag d. 2.3. Fastelavn 

Mandag d. 10.3. kl. 18.30 

Onsdag d. 19.3. Generalforsamling 

Tirsdag d. 1.4. kl. 18.30 

 

3. Meddelelser 

Der har været 2 henvendelser fra Brøndby kommune, Teknik og miljø angående 

dispensation fra byggereglement vedr carporte placering på grunden. Formanden 

har svaret at bestyrelsen som udgangspunkt ønsker reglerne overholdt, men i øvrigt 

overlader beslutningen til Brøndby Kommune og de omkringboende naboer. 

 

Formanden har været til møde vedr. spildevandshåndtering afholdt af Brøndby 

kommune, Teknik og miljø. Der var ingen konkrete ændringer i 

Grundejerforeningens område. 

  

4.  Udvalg 

4.1 Ordensudvalg 

 Der er sendt svar til grundejer på Nordtoftevej vedr. naboklager. 

 

 4.2 Miljørepræsentantskab 

Møde afholdt d.11.11.13. 

På genbrugsstationen arrangeres ”byttedage”, første gang uge 47 fra torsdag til 
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søndag. 

 

5. Regnskab 

 

Kasse       1.263,50        

Bank       14.980,86    

Obl.      318.204,35   

I alt      334.448,71 

  

Restanter 12: 1 

  

 Restanten har været i fogedretten og forventes efterfølgende at blive registreret i 

RKI 

 

6.  Forslag om sammenlægning af Vesterled og Hedera Grundejerforeninger 

 Formænd og kasserere for de to foreninger har udarbejdet et forslag til nye 

vedtægter for en fælles forening. Ændringerne tager udgangspunkt i Vesterled 

Grundejerforenings vedtægter, hvor vejnavne fra Hedera Grundejerforening tilføjes, 

og der tilføjes et afsnit om en toårig aftale, hvor antal bestyrelsesmedlemmer øges 

med 1 plads, som reserveres til en grundejer fra Hedera. Vedtægtsforslaget er 

sendt til vurdering i Brøndby Kommune, som har svaret, at kommunen ikke har 

indvendinger. 

Formænd og kasserere holder nyt møde, hvor der planlægges et forløb med 

generalforsamlinger i begge foreninger. 

Der arbejdes på en sammenlægning gældende fra 1.1.2014. 

 

7.  Legeplads på Stævnet 

Legepladsen ved Stævnet er færdig. Brøndby kommune, Teknik og miljø, er blevet 

bestilt til at plante buske langs hegnet. 

Den store legeplads er olieret 2 gange, firmaet har givet 50 % rabat mod at få et 

sponsorskilt mage til de øvrige sponsorskilte. 

  

  

  

8. Generalforsamling d. 19.3.2014 

 Lokalet kan tidligst bestilles 3 mdr. i forvejen. YJ 

  

9. Foreningens hjemmeside 

 Opdateres med  

 Referat fra møde d. 10.9. indsættes 

 

10. Eventuelt 

 Møde i februar flyttes til mandag d. 3.2. 

 Brøndby Kommune har afholdt møde om forebyggelse af indbrud og DKR’s 

materiale. H. Witt orienterede. Pjecen ”Beskyt dig mod indbrud…” kan evt. 

omdeles til alle grundejere med uddeling af næste indkaldelse til 

generalforsamling. 

 Drøftelse af virksomheders skiltning på fortove og græsrabatter i foreningens 

område. Der foretages ikke yderligere, hvis ikke omfanget øges væsentligt. 

  

 Referent B. Henriksen 
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