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Referat fra bestyrelsesmøde i Vesterled Grundejerforening 15.9.14 
hos K. Hansen, Hedegårds Allé. 
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Til stede: 

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

  

  

1. Godkendelse af referat. 

 Referat fra mødet d. 18.8.14 er godkendt.  

 

2. Næste møde 

 Hvor intet andet er anført afholdes mødet hos Y. Justesen, Østervang 9. 

Mandag d. 20.10 2014 kl. 18.30, mødet holdes hos J. Petersen, Hedegårds Allé 27. 

Onsdag d. 19.11.2014 kl. 18.30 

Onsdag d. 14.1.2015 kl. 18.30 

Søndag d. 15.2.2015 kl. 10.00 fastelavn 

Onsdag d. 25.2.2015 kl. 18.30 

Onsdag d. 25.3.2015 kl. 19.30 generalforsamling 

 

3. Meddelelser 

Henvendelse fra Tryg om en tillægsforsikring mod netbanktyveri. En forening er 

ikke dækket som private kunder. Bestyrelsen vurderer, at med to ”underskrifter” er 

risikoen så lille, at det ikke tegnes tillægsforsikring. 

 

Henvendelse fra grundejer om at petanque banen er hullet, meget hård og fuld af 

ukrudt. K. Hansen har bestilt en anlægsgartner til at udbedre banen. Prisen er 

3187,50 kr.  

 

Henvendelse fra grundejer om anden grundejers beskæring af Lunden, men 

grundejeren har fået tilladelse af ejeren af Lunden. Bestyrelsen anbefaler den 

fremgangsmåde for alle.  

 

Bestyrelsen har været på efterrundgang. Ud af de 27 påtaler fra første rundgang, 

havde 16 udbedret forholdene. De resterende 11 fik en ny påtale.  

K. Hansen anmoder Brøndby Kommune om at sende påbud til grundejeren af 2 

tomme grunde om manglende vedligehold. 
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Brøndby Kommunes SSP-konsulent har henvendt sig til foreningen med en 

opfordring til at etablere Nabohjælp. SSP-konsulenten tilbyder at orientere om det 

til bestyrelsen, på generalforsamling eller til møder. Bestyrelsen vurderer at det ikke 

er aktuelt endnu, da det kun er 1½ år siden, Københavns Vestegns politi deltog på 

en generalforsamling desangående. 

  

4.  Udvalg 

4.1 Ordensudvalg 

 Ingen henvendelser 

 4.2 Miljørepræsentantskab 

Møde afholdt d. 2.9. Intet af interesse for grundejerforeningens område. Referat 

kan findes på Brøndby kommunes hjemmeside.  

 

5. Regnskab 

 

Kasse                  1.710,50     

Bank                   6.818,22      

Formuekonto    400.000,00 

I alt                 407.528,72 

    

  

6.  Forslag om sammenlægning af Vesterled og Hedera Grundejerforeninger 

 Formanden for Hedera Grundejerforening har henvendt sig til formanden om 

genoptagelse af drøftelser om sammenlægning. Sagen genoptages efter 

sommerferien. 

  

7.  Legeplads på Stævnet 

Byggetilladelse fra Brøndby kommune modtaget. 

Tegninger og anmeldelse om påbegyndelse og afslutning af byggeriet er afsendt til 

Brøndby kommune, 

  

  

  

8. Generalforsamling d. 19.3.2014 

Følgende punkter skal der arbejdes videre med 

Mulighed for etablering af toiletforhold til chauffører i Lunden ansøges hos Brøndby 

kommune. KH kontakter et kommunalbestyrelsesmedlem. 

 

8.1 Fjernvarme Vesterled 

Nye beregninger er foretaget af Brøndby fjernvarme og drøftet med Brøndby 

kommune.  

Ifølge Folkebladet d. 10.9. er projektet udskudt.  

Bestyrelsen afventer nyt udspil fra Brøndby kommune og Brøndby fjernvarme med 

nye og mere konkrete beregninger. 

  

9. Foreningens hjemmeside 

 Opdateres med  

 Referat fra møde d. 18.8.14. indsættes 

 Nyt om fjernvarmeprojektet indsættes 

 

10. Eventuelt 
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 Intet  

  

 Referent B. Henriksen 
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