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Referat fra bestyrelsesmøde i Vesterled Grundejerforening 26.11.15 hos Y. 
Justesen, Østervang. 
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Til stede: 
Y. Justesen, J. Petersen, B. Henriksen, J. Frederiksen, S. Nielsen, C. Mortensen 
 
  

1. Godkendelse af referat. 

 Referatet fra møde d. 28.10.15 godkendt. 
 

2. Næste møde 

 Hvor intet andet er anført afholdes mødet hos Y. Justesen, Østervang 9. 
Mandag d. 4.1. kl. 18.30 (afbud fra Birgit) 
Søndag d. 7.2. Fastelavn kl. 10.30. Bestyrelsen mødes kl. 10.00 (afbud fra Birgit) 
Torsdag d. 11.2. kl. 18.30 
Onsdag d. 16.3. Generalforsamling kl. 19.30. Bestyrelsen mødes kl. 19.00 
 

3. Meddelelser 

• Kommunalbestyrelsen har på baggrund af ny Vejlov pr. 1/7-15 vedtaget nyt 
Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af fortove den 11/11, hvilket 
vil få betydning for nogle grundejere, der ikke har udgang til fortov fra deres 
grund. Bestyrelsen skal være opmærksom i forbindelse med den årlige 
rundgang i foreningen. Det nye regulativ med ændringer placeres på 
hjemmesiden.  

  
4.  Udvalg 

4.1 Ordensudvalg 

Intet nyt. 
 4.2 Miljørepræsentantskab 

Af interesse for foreningens område var  
• Letbanen 
• Støjhandlingsplanen, som sendes i høring senere 
• Navngivning af stier, der efterlyses bud 

Næste møde i februar 
 

5. Regnskab 
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Kasse                  2.366,00    
Bank                   5.920,30 
Formuekonto    425.000,00 
I alt                 433.286,30 

    
  
6.  Forslag om sammenlægning af Vesterled og Hedera Grundejerforeninger 

 Referat gennemgået og godkendt. Sendes til godkendelse hos dirigenten.  
SWN sørger for kopiering, CM spørger Kim om uddeling. 
Fusion vedtaget af Vesterled Grundejerforeningen. 
Hedera har afholdt ekstraordinær generalforsamling d. 16/11, men der var ikke 
fremmødte nok til, at den var beslutningsdygtig. Ny generalforsamling afholdes den 
30/11. 
 

7.  Fjernvarme Vesterled 

Grundejerforeningerne i området er indkaldt til nyt møde d. 3.12. med Brøndby 
Kommune. Her skal drøftes forudsætningerne på baggrund af forvaltningens 
indhentning af bl.a. gasforbrug fra HMN og de foregående drøftelser i forhold til 
vores høringssvar samt forudsætningerne for en evt. senere borgerafstemning om 
projektet. Den endelige politiske beslutning forventes primo 2016.  

  
8. Letbane 

Medlem på Lyngtoftevej har indkaldt til møde den 2/12 blandt berørte beboere i 
området. SWN og BH deltager herfra. 
Bestyrelsen har den 17/11 afgivet høringssvar til Teknisk Forvaltning vedr. deres 
debatoplæg/høring om forslag til indretning af kommende stationsforplads 
v/Lyngtoftevej. Bestyrelsen anmoder bl.a. forvaltningen om en tættere dialog. 
Bestyrelsen er som udgangspunkt imod en stationsforplads. Svaret er tilgængeligt 
på foreningens hjemmeside. 
I udkommet Hvidbog fra Trafikministeriet fremgår det bl.a., at Lyngtoftevej skal 
åbnes ud til den kommende letbanestation. Bestyrelsen er imod åbning af 
Lyngtoftevej som anført i ovenstående høringssvar. 
 
8.2. Fastelavn 

C.M: Boller, mælk, sukker, præmier, flag 
Y.J: Slikposer, plastikskeer. 
B.H: Opslag, billetafhentning hos J.P. og B.H. i perioden lørdag d. 16.1. -31.1. 
SWN: 7 Tønder, 6 bamser, 1 voksen-præmie, 7 konge- og dronningekroner, 
plastikkopper og billetter 
J.P: Kassen med køller og tovværk, megafon 
Alle medtager kaffe og the.  

  
9. Foreningens hjemmeside 

 Opdateres med  
• Tidligere webmaster stopper ved overgangen til ny hjemmeside 
• Referat fra møde d.d. indsættes. 
• Janus Bendixen deltog i mødet, foreningens nye hjemmeside blev gennemgået 

og godkendt, opstartes snarest. 
• Løbende opdatering vedr. fjernvarmeprojektet. 
• Løbende opdatering om letbane. 

 
10. Eventuelt 
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• Flagstangen er repareret. 
 
 

  
 Referent B. Henriksen 
 


