Vesterled
Grundejerforening

2605 Brøndby

Brøndby, den 19/1 2009
Referat fra bestyrelsesmøde i VESTERLED GRUNDEJERFORENING onsdag den 14. januar 2009
hos Y. Justesen, Østervang 9 med følgende
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Deltagere: Y. Justesen, T. Hansen, B. Henriksen, S. W. Nielsen, N. Jørgensen og J. Petersen.
1. Godkendelse af referat.
Referat fra bestyrelsesmøde den 20/11-08 blev godkendt.
2. Næste møde.
Bestyrelsesmøde mandag den 9/2-09 kl. 1900. NY DATO.
Fastelavn søndag den 22/2-09 kl. 1030.
Bestyrelsesmøde onsdag den 11/3-09 kl. 1900.
Ordinær generalforsamling torsdag den 26/3-09.
3. Meddelelser.
YJ følger stadig sag om 3G antenner og undersøgelse fra Hvidovre kommune. Intet nyt i sagen.
Byggetilladelse på legeplads er modtaget fra kommunen – se under pkt. Legeplads.
4. Udvalg.
4.1 Ordensudvalg.
Campingvogn på p-plads i Vesterledparken er fjernet.
4.2 Miljørepræsentantskab.
Næste møde afholdes den 3/2-09.
5. Regnskab pr. 31/12-08.
Kasse
Bank
Obligationer/Uni-Invest
Aktiver i alt

1.396,00 kr.
189.212,00 kr.
58.555,00 kr.
249.163,00 kr.

1 restant: Der foretages ikke alligevel tvangsauktion på ejendommen. BH har nu tilskrevet ejer
direkte om manglende kontingent for 2008

Årsregnskabet blev gennemgået. Pga. den nye aftale med Brøndby kommune udviser
regnskabet et stort overskud, ligesom indestående er større end de max. 100.000 kr. som
vedtægterne tillader.
Det har ikke kunnet svare sig at investere i obligationer, da overskud bruges til at hjemtage
mindre lån i forbindelse med etablering af den nye legeplads.
Påtegning herom vil fremgå på det reviderede årsregnskab til generalforsamlingen.
Budgettet for 2009 blev ligeledes gennemgået. Her udvises også et pænt overskud som igen vil
blive brugt til hjemtagelse af mindre lån til den nye legeplads.
6. Legeplads.
Byggetilladelse fra Brøndby kommune dateret den 12/12-08 er nu modtaget.
Nedrivning af gamle redskaber forventes påbegyndt i uge 4/09 og etablering af nye redskaber
fra uge 5.
Fa. Zabel Leg kontaktes mhp. om nøjagtig pris, fremtidig vedligeholdelsesaftale, de gamle
bord/bænksæt og om hvorvidt pladsen bliver klar til Fastelavn.
7. Generalforsamling 2008/2009.
- Afventer svar om vejbelysning m.v. fra Brøndby kommune. Formanden har uden held
forsøgt at få tlf. kontakt med relevante personer i teknisk forvaltning. YJ har fremsendt
skriftlig rykker.
- I løbet af året forventes det, at der vil blive udarbejdet et udkast til Støjhandlingsplan, der
bl.a. omfatter Ringvejen. YJ har fremsendt skriftlig rykker.
Jernbanespor på Stationsparken – afventer svar fra DSB - TH har uden held rykket flere gange
og forfølger stadig sagen.
Ordinær generalforsamling fastsat til torsdag den 26. marts 2009.
Kirkebjerg Selskabslokaler er reserveret.
Tidligere års dirigent er forhindret dette år, hvorfor der skal findes en anden.
8. Fastelavn – søndag den 22. februar 2009.
Opslag og flagstænger/SWN.
8 kuverter a 100 kr./BH.
Kontakt til Arb. Landsbank/BH.
2x7 kroner og 6 bamser/TH.
2 paptønder, 4 alm. tønder, 1 voksentønde/TH.
Gl. Dansk/TH.
Boller og slikposer/YJ.
Billetsalg i perioden 1. feb. til og med 15. feb. hos YJ&TH.
9. Foreningens Web-side.
Referat fra bestyrelsesmøder fra oktober og november på hjemmesiden inden jul.
10. Eventuelt.
10.89: 90 års jubilæum i år 2010.
10.90: Vedligeholdelse af foreningens arealer – Afventer skriftlig aftale fra kommunen,
hvorefter pkt. lukkes.
10.91: Revidering af Vedtægter/Ordensreglement (§5-redskaber).
S. W. Nielsen
Sekretær.

