Vesterled
Grundejerforening

2605 Brøndby

Brøndby, den 17/6-2007
Referat fra bestyrelsesmøde i VESTERLED GRUNDEJERFORENING tirsdag den 12. juni 2007 hos Y.
Justesen, Østervang 9 med følgende
DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat
2. Næste møde
3. Meddelelser
4. Udvalg
4.1 Ordensudvalg
4.2 Miljørepræsentantskabet
5. Regnskab
6. DFDS
7. Generalforsamling 2007
8. Sankt Hans
9. Foreningens Web-side
10. Eventuelt
Deltagere: Y. Justesen, H. Witt, P. Corinth, T. Hansen og J. Petersen.
1. Godkendelse af referat.
Referat fra bestyrelsesmøde den 8/5-07 blev godkendt.
2. Næste møde.
Sankt Hans arrangement lørdag den 23/6-07 kl. 17.30.
Rundgang og bestyrelsesmøde tirsdag den 21/8-07 kl. 1800.
Efterrundgang og bestyrelsesmøde tirsdag den 11/9-07 kl. 1800.
Bestyrelsesmøde tirsdag den 9/10-07 kl. 1900.
Bestyrelsesmøde tirsdag den 13/11-07 kl. 1900.
Bestyrelsesmøde tirsdag den 8/1-08 kl. 1900.
Fastelavnsarrangement søndag den 3/2-08.
Bestyrelsesmøde tirsdag den 5/2-08 kl. 1900.
Bestyrelsesmøde tirsdag den 4/3-08 kl. 1900.
Generalforsamling onsdag den 26/3-08 kl. 1930.
3. Meddelelser.
Der afholdes ekstraordinært møde på Kilden tirsdag d. 21/6-07 kl. 19.00, ang. trafikhandlingsplanen
07 i Brøndby.
Det er blevet vedtaget, at trafikhandlingsplanen skal sendes i høring.
YJ vil deltage i mødet.
4. Udvalg.
4.1 Ordensudvalg.
Det blev forslået af JP, at bestyrelsen tager skridt til at få ryddet fællesarealerne i grundejerforeningen
for affald.

Der blev talt om, at én person én gang hver måned, fra april til september, går en runde på den store
legeplads, på Stævnet og Vesterledsparken, og indsamler affald.
Der blev primært diskuteret to forslag:
1) En eller flere unge ansættes til jobbet.
2) Bestyrelsesmedlemmerne ordner det. Hvert bestyrelsesmedlem går runden 1 gang pr. sæson.
HW vil inden næste bestyrelsesmøde gå runden og rydde for affald, for at få en fornemmelse af
tidsforbruget.
Der blev ikke besluttet noget, men vi vil gå i tænkeboks til næste bestyrelsesmøde.
4.2 Miljørepræsentantskab.
Intet møde siden sidste bestyrelsesmøde.

5. Regnskab.
Kasse
4.131,00 kr.
Bank
202.096,00 kr.
Obligationer/Uni-Invest 59.282,00 kr.
Aktiver i alt
265.509,00 kr.
Restanter: 1 – rykkerskrivelse er fremsendt/omdelt.
6. DFDS.
Intet nyt siden sidste bestyrelsesmøde.
Fristen for overholdelse af påbudet, ang. støjgrænserne, er stadig d. 1/1-08
7. Generalforsamling 2007.
Emner:
Foreningens store legeplads – SWN afventer melding fra Brøndby kommune ang. status for
legepladsen, altså om der foreligger en tilladelse til den.
Vi afventer, at kommunens legepladsinspektør kommer for at besigtige legepladsen.
Parkering – Vestegnens politi er blevet tilskrevet omkring regler og har i svar meddelt, at såfremt der
ikke er standsnings/parkeringsforbud er det i Brøndby kommune tilladt for køretøjer under 3.500 kg.
at parkere på fortovet medmindre det ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet.
Ift. ovenstående tekst vil bestyrelsen, ved henvendelse, opfordre forulempede grundejere til at kontakte
politiet, hvis man mener, at en parkering på fortovet er til fare/ulempe.
Trafik og stillevejsdæmpning – Trafikhandlingsplan 07 skal sendes til høring.
8. Sankt Hans .
Ang. årets arrangement blev de sidste aftaler lagt på plads. Vi mødes kl. 17.30 og arrangementet
starter kl. 18.30. Bålet tændes kl. 21.30. Jukeboksen vil blive afhentet kl. 24.00.
Arbejdernes Landsbank har sponsoreret diverse effekter.
Grill/sodavand/vin/køleskab/slikposer – TH.
Øl/Jukeboks – PC.
Heks/kul/snobrød/syltetøj – HW.
Telt/borde/stole/popkorn/Slush Ice – SWN.
Ansøgning til kommune og politi – SWN.
9. Foreningens Web-side.
Opdateres med: Referater fra bestyrelsesmøder, Sankt Hans arrangement og Dong kabelnedlægning,
samt inf. om elektronisk girokort og betalingsservice ifm. betaling af kontingent.

10. Eventuelt.
Der var ingen punkter til eventuelt.
Thomas Hansen.

