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Brøndby, den 09.02.2009
Referat fra bestyrelsesmøde i VESTERLED GRUNDEJERFORENING mandag d. 9.2.09 hos
Y.Justesen, Østervang 9 med følgende dagsorden
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af referat
Næste møde
Meddelelser
Udvalg. 4.1.ordensudvalg
4.2. miljørepræsentantskab
5. Regnskab
6. Legeplads
7. Generalforsamling 2008 og 2009
8. Fastelavn
9. Foreningens webside
10. Eventuelt
Deltagere: Y. Justesen, T. Hansen, B. Henriksen, N. Jørgensen og J. Petersen
1. Godkendelse af referat
Referat fra bestyrelsesmøde d. 14.1.2009 godkendt
2. Næste møde
Fastelavn søndag d. 22.2.2009 kl. 10.30. Bestyrelsen mødes kl. 10.00
Bestyrelsesmøde onsdag d. 11.3.2009 kl. 19.00
Ordinær generalforsamling torsdag d. 26.3.2009
3. Meddelelser
YJ følger stadig sagen om 3G antenner og undersøgelser fra Hvidovre Kommune. Intet nyt i sagen.
Henvendelse fra grundejer til Brøndby Kommunes Borgmester vedr. vejbelysning på Hedegårds
Allé har fået DONG til at udskifte 2 pærer til 70 W metalhalogen i en forsøgsperiode på 6 uger ud
for nr. 20-24 på Hedegårds Allé. Bestyrelsen henvender sig igen til kommunen vedr. samme problem på alle veje med græsrabatter og træer, samt manglende reaktion på tidligere henvendelse fra
foreningen og fra miljørepræsentantskabet. YJ
4. Udvalg
4.1. Ordensudvalg
Intet at bemærke
4.2. Miljørepræsentantskab
Der har været møde d. 3.2.2009. Foreningens repræsentant var forhindret i at deltage. Fra referatet
er der intet relevant for foreningen.
5. Regnskab
Er ikke opdateret siden sidste møde
Der er stadig 1 restant, som ikke har reageret på sidste henvendelse. Beløbet søges fortsat inddraget.
Regnskab for 2008 revideres af revisorerne torsdag d. 19.2.
Budget for 2009 fremlagt og vedtaget. Budgettet fremlægges på generalforsamlingen.
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6. Legeplads
Byggeriet er godt i gang. Prisen er 315.000 kr. Der kan betales 250.000 kr. nu. Resten optages som
lån med tilbagebetaling på minimum 23.500 kr./år.
7. Generalforsamling 2008 0g 2009
2008.
Vejbelysning, se meddelelser
Støjhandlingsplan afventer stadig, YJ rykker
Jernbanespor på stationsparken, TH rykker stadig jævnligt både hos Glostrup Kommune og DSB.
2009 torsdag d. 26.3.2009
YJ henvender sig til Steen vedr. dagsorden, BH færdiggør regnskab, NJ kopierer 500 eksemplarer,
TH uddeler. Alt sammen senest d. 11.3.2009
Der mangler dirigent, suppleant (NJ vil gerne skifte til suppleant, så mangler der et bestyrelsesmedlem) og revisorsuppleant. Alle spørger og melder hurtigt ud, hvis der findes interesserede.
8. Fastelavn
Afholdes på legepladsen.
AL kontaktes, om de ønsker at uddele fastelavnsboller til alle, eller kun til børn med billetter. BH
Bestyrelsen mødes kl. 10.00
9. Foreningens web-side
Referat fra bestyrelsesmøde i januar er på hjemmesiden.
Til generalforsamlingen laves en liste, som interesserede kan skrive e-mail-adresse på til autobesked ved opdateringer på hjemmesiden. NJ
10. Eventuelt
10.89: 90 års jubilæum i år 2010
10.90: vedligeholdelse af foreningens arealer – afventer skriftlig aftale fra kommunen. BH rykker
10.91: revidering af vedtægter/ordensreglement (§5-redskaber)
B. Henriksen
Referent

