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1.

Godkendelse af referat.
Referat fra mødet d. 13.4.15 er godkendt.

2.

Næste møde
Hvor intet andet er anført afholdes mødet hos Y. Justesen, Østervang 9.
Mandag d. 8.6 kl. 18.30
Tirsdag d. 23.6. Sankt Hans kl. 18.00. Bestyrelsen mødes 17.00
Onsdag d. 19.8 kl. 18.00 Rundgang og efterfølgende møde
Onsdag d. 16.9. kl. 18.00 Efterrundgang og efterfølgende møde
Onsdag d. 28.10 kl. 18.30
Torsdag d. 26.11. kl. 18.30
Mandag d. 4.1. kl. 18.30
Søndag d. 7.2. Fastelavn kl. 10.30. Bestyrelsen mødes kl. 10.00
Torsdag d. 11.2. kl. 18.30
Onsdag d. 16.3. Generalforsamling kl. 19.30. Bestyrelsen mødes kl. 19.00

3.

Meddelelser
 En grundejer har foræret to håndboldmål med net til opstilling på Stævnet.
Formanden har set, at de er i god stand og sagt ja til opstilling.
 Formanden har meddelt Brøndby Kommune, at foreningen har fået ny
formand.
 Loppemarkedets arrangør har ønsket flaghejsning på dagen. JP sørger for
det.
 Foreningen har sagt ja til, at AL har en bod på loppemarkedet.
 Der afholdes borgermøde om etablering af letbane d. 4.6. kl. 19. SN
deltager.
 Force instituttet er startet med at beskære beplantning. JF følger op på, om
det er i orden.
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4.
4.1

4.2

5.

Udvalg
Ordensudvalg
 Henvendelse fra grundejer om henstilling af båd på trailer på kørebanen. SN har
henvendt sig til ejeren.
 Asfalten har sænket sig på Rundvangen. SN henvender sig til Brøndby
kommune.
Miljørepræsentantskab
Der har været afholdt møde d. 5.5. Af områder som har interesse for foreningen
kan nævnes:
Blødt vands anlæg forventes færdigt i 2017
Letbanens etablering
Regnskab
Kasse
Bank
Formuekonto
I alt

1.976,00
33.424,67
425.000,00
460.400,67

Der er dd 10 restanter. Kassereren har sendt første rykker med frist d. 20.5.15.
6.

Forslag om sammenlægning af Vesterled og Hedera Grundejerforeninger
Formand og kasserer har haft møde med formanden og næstformanden for Hedera
grundejerforening.
Hedera vil stadig gerne lægges sammen med med Vesterled på lige vilkår.
Bestyrelsen skal på kommende møde tage stilling til om bestyrelsen ønsker at
foreslå en sammenlægning på lige vilkår eller om forslaget skal stoppes. Formanden
kommer med et oplæg.

7.

Fjernvarme Vesterled
Teknisk Forvaltning har udarbejdet et nyt forslag til etablering af fjernvarme i
Vesterled området. Teknisk Forvaltning indstiller at projektforslaget sendes i høring
i perioden 22.6.15 – 28.08.15. Forslaget skal behandles i Teknik- og Miljøudvalget,
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Bestyrelsen vil udarbejde høringssvar på møde i august.
7.1 Sankt Hans
Tirsdag d. 23.6. Bestyrelsen mødes kl. 17.
Opslag BH
Heks. CM spørger hos Kim Hansen
Tilladelse til afbrænding og salg. YJ
Resten aftales på næste møde.

8.

Generalforsamling d. 25.3.201
Opfølgning på punkter
Skiltningen om kørselsregler opstillet på Ringvejen er dækket af beplantning. JF
henvender sig til Brøndby kommune.
Vedr. benzinopbevaring på Semlergrunden så afventes skriftlig henvendelse fra
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9.

Foreningens hjemmeside
Opdateres med
 Referat fra møde d. 13.4.15 indsættes
 For at gøre foreningen mere aktuel, så f.eks. referaterne bliver lagt på
hjemmesiden umiddelbart efter møderne, vil proceduren fremover være at
referatet læses op efter hvert enkelt punkt og godkendes. Når mødet er slut, er
hele referatet derved godkendt og kan sendes til webmaster.
 Henvisning til opslagstavlen fjernes
 Billeder af hjertestarter fjernes
 Opslag om Sankt Hans indsættes
Der skal arbejdes med en mere aktiv og moderne hjemmeside. Muligheder
undersøges. Punktet tages op igen.

10.

Eventuelt
 Plader på opslagstavler er udskiftet.
 Net på de store fodboldmål skal udskiftes. SN sørger for det.
 Velkomstskrivelse til nye medlemmer udarbejdes. Udkast udarbejdes af SN og
CM og vedtages på kommende møde.
Referent B. Henriksen
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