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Referat fra bestyrelsesmøde i Vesterled Grundejerforening 
6.6.2011 hos Y. Justesen, Østervang 9. 
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Til stede: 

Y. Justesen, B. Henriksen, K. Hansen, J. Petersen, T Hansen, B. Jacobsen, H.Witt 

 

 

1. Godkendelse af referat. 

 Referat fra mødet d. 9.5.2011 er godkendt  

 

2. Næste møde 

 Torsdag d. 23.6. Sankt Hans, bestyrelsen mødes kl. 17.30 

Mandag d. 15.8. kl. 17.30 hos formand Yvonne Justesen, rundgang 

Mandag d. 19.9. kl. 17.30 hos formand Yvonne Justesen, rundgang 

Mandag d. 10.10. kl. 18.30 hos formand Yvonne Justesen 

Mandag d. 14.11. kl. 18.30 hos formand Yvonne Justesen 

Mandag d. 9.1. kl. 18.30 hos formand Yvonne Justesen 

Mandag d. 6.2. kl. 18.30 hos formand Yvonne Justesen 

Søndag d. 19.2. kl. 19.30 Fastelavn 

Mandag d. 5.3. kl. 18.30 hos formand Yvonne Justesen 

Onsdag d. 21.3. kl. 19.30 generalforsamling  

 

3. Meddelelser 

 En flok unge mennesker har holdt træf på plænen, de har afbrændt bål og bl.a. 

ødelagt et træ. Der er efterladt et sæt nøgler. Der efterlyses en ejermand til 

nøglerne på hjemmesiden. 

51216941 

 

To grundejere har fremsendt dokumentation for fejl i belægningen efter DONG’s 

udskiftning af lysmaster. TH og YJ gennemgår området for yderligere fejl. YJ skriver 

henvendelse til DONG med dokumentationen. Gentaget fra sidste møde. 
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4.  Udvalg 

4.1 Ordensudvalg 

Intet 

4.2. Miljørepræsentantskab 

Der er møde i september.  

 

 

5. Regnskab 

Regnskab pr. 6.6.2011 

 Kasse 

Bank 

Obligationer  

Aktiver i alt  

1.860 kr. 

192.177 kr. 

60.088 kr. 

254.125 kr. 

 

 

 Restanter 2010: 3 

Restanter 2011: 17 

 

Arbejdernes Landsbank undersøger hvordan foreningens midler anbringes med 

bedst muligt afkast. 

 

Der er indkøbt gaver til webmaster, dirigent fra generalforsamling og revisor, som 

ikke ønsker at modtage honorar. 

 

Der er konstateret fejl i servitutter vedr. pantsætning. Det søges rettet gennem 

dommerkontoret. 

 

 

6.  Sankt Hans 

 BJ sætter stolpe i jorden, hvor bålet skal være. 

Opslag er ophængt og på hjemmesiden. 

YJ kontakter Steen for lån af el. 

Prisskilt bruges det fra jubilæumsfesten. BJ tjekker priserne. 

BJ sørger for musik til fællessang ved bålet og trykker sang. 

 

7.  Antenne til mobiltelefoni på Stævnet 

 Abdelrasul har skrevet, at Brøndby Kommune arbejder med ansøgningen, som de 

bl.a. vil sende til nabohøring. Han efterspørger om bestyrelsen vil underskrive 

kontrakten før kommunens godkendelse. Det ønsker bestyrelsen ikke. 

TH svarer Abdelrasul 

 

7.1 Fjernvarmeprojekt 

YJ og KH har været til møde afholdt af Brøndby Fjernvarme. BF forventer at kunne 

udarbejde et realistisk projekt som kan godkendes af Brøndby kommune.  

Bestyrelsen og BF i samarbejde afholder et medlemsmøde for Vesterled 

Grundejerforenings medlemmer i uge 36.  

Før dette møde skal der udarbejdes materiale til grundejerne, som tydeliggør 

projektet med konkrete beregninger.  

KH vil sammen med nabo-grundejerforening kontakte flere VVS-firmaer for 

eventuelle aftaler om samlet tilbud på flere husstande. 

VEKS tilbyder en favorabel finansiering. 
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8. Generalforsamling 2011 d. 23.3. 

 Referatet omdelt i den foregående uge. 

 

Følgende punkter skal der arbejdes videre med: 

- Hele hækken på Stævnet skal klippes ned til 1,20 - 1,40 m.  

- Affaldsspande til hundeefterladenskaber og andet affald til opsætning i 

området. TH har undersøgt muligheden, der skal søges konkret med 

placeringsforslag på offentlig område. De eksisterende tømmes ca. 1 gang 

ugentlig. Der søges om opsætning ved de indfaldsveje til Lunden, hvor der 

ikke er nogen og en på Stævnet ved petanquebanen. TH ansøger. 

 

9. Foreningens hjemmeside 

 Opdateres med  

 Referat fra majmøde 

 Orientering om Sommersjov  

BJ forsøger at sende mail til ”kontakt” til formanden for at afprøve om systemet 

med videresendelse fungerer. 

 

 

10. Eventuelt 

 1. Hærværk på bord/bænke-sæt på Stævnet. KH har udbedret, men det er 

ødelagt igen. KH forsøger igen. 

2. KH har flere gange ryddet op efter pizzabakker og lign. på stævnet. Der er 

ingen skraldespande på området. KH taler med den nye ejer om problemet.  

 

 

 Referent B. Henriksen 

 

 

 
 

 


