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Referat fra bestyrelsesmøde i Vesterled Grundejerforening 28.10.15 hos Y. 
Justesen, Østervang. 
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Til stede: 

Y. Justesen, J. Petersen, B. Henriksen, J. Frederiksen, S. Nielsen, F. Thomsen 

 

  

1. Godkendelse af referat. 

 Referatet fra møde d. 16.9.15 godkendt. 

 

2. Næste møde 

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

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 

 SWN deltog i ekspropriationsforretning på Lyngtoftevej 16. Letbaneselskabet er 

kommende ejer af ejendommen pr. 1/11-15. Brøndby Kommune var 

fraværende. 

 Ny støjhandlingsplan fra Brøndby Kommune er på vej ud i høring. 

 Foreningens revisorsuppleant, Eva Roed er afgået ved døden.  

  

4.  Udvalg 

4.1 Ordensudvalg 

Intet nyt. 

 4.2 Miljørepræsentantskab 

Møde afholdes d. 3.11.  

 

5. Regnskab 

 

Kasse                   2.380,00    

Bank                    7.336,10 

Formuekonto    425.000,00 

I alt                 434.716,10 
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6.  Forslag om sammenlægning af Vesterled og Hedera Grundejerforeninger 

 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling omdelt. Afholdes i teatersalen på 

Brøndbyvester skole.  

SWN sørger for drikkevarer. 

CM sørger for medlemsliste og BH sørger for stemmesedler. 

Bestyrelsen mødes kl. 19.00 

 

7.  Fjernvarme Vesterled 

SWN, JF og JP har deltaget i flere møder med Brøndby Kommune og Brøndby 

Fjernvarme omkring projektbeskrivelsen. Der er fundet flere fejl i forudsætninger og 

beregninger. 

Teknisk Forvaltning er ved at evaluere indholdet af drøftelserne samt 

gennemse indkomne høringssvar i projektet. Forvaltningen forventes snarest at 

komme med en indstilling til politikerne om, hvad der videre skal ske med 

projektet.  

  

8. Letbane 

SWN har modtaget henvendelser fra medlemmer om den kommende Letbane. Det 

handler bl.a. utryghed om det endelige forløb, herunder hvad det betyder for deres 

ejendom, afgivelse af areal samt placering af stationsforplads og evt. medfølgende 

gener. 

Ligeledes har af medlem orienteret SWN om, at vedkommende har tilmeldt sig et 

såkaldt ”Borgerpanel” hos Letbaneselskabet, hvor vedkommende skal til møde i 

november. 

Debatoplæg annonceret i Folkebladet uge 39 af Teknisk Forvaltning - Brøndby 

Kommune, hvori man udbeder sig forslag til ”planlægning, ideer, indretning” i 

forbindelse med de kommende Stationsforpladser i området – frist for forslag den 

18/11. SWN og JF udarbejder skrivelse, som vil indbefatte noget om 

støjafskærmning, visuel afskærmning og begrænsning i adgangsforhold. 

  

9. Foreningens hjemmeside 

 Opdateres med  

 Referat fra møde d.d. indsættes. 

 Den lokale grundejer med programmeringskompetencer, Janus Bendixen 

fremviste et udkast til ny hjemmeside for bestyrelsen. Tilbuddet accepteres. FT 

og CM laver kontrakt.  

 Løbende opdatering vedr. fjernvarmeprojektet. 

 Punkt om letbane oprettet. 

 

10. Eventuelt 

 Flagstangen skal repareres. Materialer er indkøbt. JP kontakter SWN og CM 

 

  

 Referent B. Henriksen 
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