Vesterled
Grundejerforening

2605 Brøndby

Brøndby, den 28/8 2009
Referat fra bestyrelsesmøde i VESTERLED GRUNDEJERFORENING torsdag den 27. august 2009
(flyttet fra 18/8-09) hos Y. Justesen, Østervang 9 med følgende
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Deltagere: Y. Justesen, S. W. Nielsen, Kim Hansen og J. Petersen.
1. Godkendelse af referat.
Referat fra bestyrelsesmøde den 10/6-09 blev godkendt.
2. Næste møde.
Bestyrelsesmøde/efterrundgang tirsdag den 8. september 2009 kl. 1800.
Bestyrelsesmøde tirsdag den 6. oktober 2009 kl. 1830.
Bestyrelsesmøde tirsdag den 3. november 2009 kl. 1830.
Bestyrelsesmøde tirsdag den 5. januar 2010.
Bestyrelsesmøde tirsdag den 2. februar 2010.
Fastelavn søndag den 14. februar 2010.
3. Meddelelser.
Forinden bestyrelsesmødet blev den årlige rundgang foretaget. Der blev uddelt 35 påmindelser
til grundejere, som primært drejede sig om hegn og ukrudt ud til/på fortov.
Efterrundgang afholdes i september.
Brøndby kommune har i skrivelse af 18/6 meddelt, at Teknik- og Miljøudvalget har behandlet
foreningens ønske om at forbedre vejbelysningen i Vesterled. I den forbindelse har Teknisk
Forvaltning undersøgt 4 forskellige alternativer.
Udvalget har herefter valgt at udskifte de nuværende 42W pære i armaturerne til 70W på
Hedegrænsen, Hedegårds Alle, Vesterleds Alle og Ragnesminde Alle.
YJ tilskriver kommunen i forhold til tidligere samt lovede prøvebelysning på Hedegårds Alle.
Bestyrelsen finder ikke at udskiftning fra 42W til 70W er tilstrækkelig (pga. omtalte vejes
bredde).
Grundejer har i skrivelse af 29/6 henledt bestyrelsens opmærksomhed på, at det er muligt for
biler, på trods af bom/spærring, at køre fra Sdr. Ringvej via Nordporten, ligesom det er muligt

for biler at køre via sti ved pizzaria mellem Vesterleds Alle og Ragnesminde Alle, da tidligere
bom-stolper mangler.
Grundejer har samtidig sendt kopi af brevet til Brøndby kommune.
YJ kontakter Brøndby kommune.
Brøndby inviterer i skrivelse af 26/8 til borgermøde omkring:
Kommuneplan
Spildevandsplan
Affaldsplan
som finder sted i Brønden, Brøndby Strand Centrum 60 den 3/9 kl. 1900.
Bestyrelsen deltager.
Grundejer har i mail af 11/8 rettet opmærksomheden på løsgående hunde i kvarteret og specielt i
Vesterledparken. Pgl. henviser til Hundeloven, Brøndby kommunes hjemmeside og samtaler
med politiet.
Pgl. mener, at der bør sættes synlig skiltning op ved relevante tilgange til Vesterledparken!
Drøftelse af pgl.s henvendelse udsat til næste møde.
4. Udvalg.
4.1 Ordensudvalg.
Intet at bemærke.
TH laver opslag ved indgange til Lunden, hvor forbud mod henkastning af affald påpeges.
4.2 Miljørepræsentantskab.
Næste møde afventes.
5. Regnskab.
Kasse
4.120,00 kr.
Bank
142.084,00 kr.
Obligationer/Uni-Invest
59.263,00 kr.
Kontingent inkl. rykker…………. 525,00 kr.
Aktiver i alt
205.992,00 kr.
1 restant fra 2009 – overgivet til advokat.
6. Legeplads.
Ibrugtagningstilladelse af 16/6 modtaget fra kommunen.
Supplering/udretning med grus er nu foretaget.
Sponser plade til pladsen undersøges af BH.
Blomsterkummer påtænkes malet.
7. Åben.
8. Sankt Hans.
Aftenen forløb som planlagt og vejret var for en gangs skyld med os.
Endeligt regnskab afventes.
9. Foreningens Web-side.
Opdateret med referat fra juni samt billeder fra Sankt Hans og loppemarked.

10. Eventuelt.
10.89: 90 års jubilæum i år 2010 – Afventer møde i festudvalg.
10.92: Jernbanespor – Banemarksvej – er nu egenhændigt af Glostrup kommune asfalteret ved
cykelsti. Det er ikke lykkedes hverken os eller kommunen at finde frem til om det er DSB eller
BaneDanmark der har ansvaret for sporene og om de overhovedet benyttes i dag.. Kommunen
vil arbejder dog fortsat for at få fjernet sporene helt – lukkes.
10.94: Åben.

S. W. Nielsen, Sekretær.

