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Referat fra bestyrelsesmøde i Vesterled Grundejerforening 7.5.2018 hos Steen 
Westergaard Nielsen, Østervang 10. 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 

2. Næste møde 

3. Meddelelser 

4. Udvalg 

4.1 Ordensudvalg 

4.2 Miljørepræsentantskab 

5. Regnskab 

6. Sankt Hans 

7. Bebyggelsesprojekter 

8. Letbane 

9. Foreningens hjemmeside 

10. Eventuelt 

 

Til stede: 
B. Henriksen, L. Jacobsen, S.W. Nielsen, D. Madsen, J. Frederiksen, H. Thomsen, F. Thomsen 
 
  
1. Godkendelse af referat 

 Referat fra møde d. 9.4.2018 godkendt ved rundsendelse. 
 

2. Næste møde 

Hvor intet andet er anført holdes møderne hos SWN, Østervang 10. 
Mandag d. 11.6. kl. 18.30 
Lørdag d. 23.6. Sankt Hans kl. 18.00. Bestyrelsen mødes kl. 17.00 
Mandag d. 20.8. kl. 18.00, med rundgang. 
Mandag d. 24.9. kl. 18.30 
Mandag d. 29.10. kl. 18.30 
Mandag d. 26.11. kl. 18.30 
Mandag d. 7.1. kl. 18.30 
Mandag d. 4.2. kl. 18.30 
Søndag d. 3.3. kl. 10.30 Fastelavn. Bestyrelsen mødes kl. 10.00 
Mandag d. 4.3. kl. 18.30 
Torsdag d. 28.3. kl. 19.30 Generalforsamling. Bestyrelsen mødes kl. 19.00 

  
3. Meddelelser 

 • LJ, JF og SWN har været til møde med kommunens tekniske direktør Casper 
Toftholm den 12.4.18 om Letbane, Ældrecenter og bebyggelse på 
Banemarksvej. Her blev bl.a. omtalt møder om letbanen for 
erhvervsvirksomheder, direkte involverede beboere og alle borgere i området. 
Der arbejdes stadig på bebyggelsesprojekt på Banemarksvej i Brøndby 
kommune. Der er ligeledes planer om trafiksanering af Banemarksvej.  

• Et medlem har henvendt sig med forslag om at etablere parkourbane og 
boldbur på foreningens legepladser. Medlemmet har foreslået en 
kontingentstigning til at finansiere etableringerne og stiller sig til rådighed til et 
legepladsudvalg. FT kontakter vedkommende og foreslår, at medlemmet 
udarbejder et konkret forslag med priser, som kan fremlægges på 
generalforsamling. 



 Vesterled   2605 Brøndby 

 Grundejerforening 
    www.vesterled-gf.dk  og e-mail: vesterled-gf@vesterled-gf.dk 
            

 

 

 

2

• Et medlem har oprettet underskriftindsamling på Facebook med Nej til højhuse 
i Vesterled. 

• Efter aftale med grundejerforeningerne Bakkegård Vest og Grønneled rykkes 
Brøndby Kommune Teknik- og miljøforvaltningen for svar på foreningernes 
henvendelse fra d. 18.2. om fremtidige fællesmøder. 

• Generalforsamlingsreferat med medlemsskriv om fremtidsplanerne for 
Vesterledområdet, letbane, byggeprojekter og ældrecenter er omdelt. 
 

4.  Udvalg 

4.1 Ordensudvalg 

Intet at bemærke. 
 

 4.2 Miljørepræsentantskab 

Afventer næste møde i juni måned. 
 

5. Regnskab 

Kasse                  1.713,00  
Bank                 35.769,15 
Jubilæumskont   26.250,00 
Formuekonto    470.000,00 
I alt                 532.019,15 
 
Der er 1 restant fra tidligere år. Der er faldet dom, hvor grundejeren er dømt til at 
betale det fulde beløb. 
Der er 27 restanter for 2018. 

    
6.  Sankt Hans 

Bestyrelsen mødes kl. 17. 
Opslag, BH. 
Ansøgning om tilladelse til salg af øl og afbrænding af bål. SWN. 
Øl, sodavand og kildevand, slikposer. JF. 
Byttepenge. HT. 
Snobrødsdej, syltetøj. BH. 
Grillkul, tændblokke, tændvæske, store sække. SWN. 
Brænde og palle til børnebål. SWN/JF. 
Bestilling og afhentning af popcornmaskine. SWN. 
Stolpe til markering af bålsted. SWN. 
Børneheks, voksenheks. DM. 
Sangtekster og musik. FT. 
Grillstartere, avispapir. Alle medbringer. 
 
På næste møde tages beslutning om placering af salgssted i forhold til afspærringer 
i forbindelse med byggeri. 

  
7.  Bebyggelsesprojekter 

 Banemarksvej 2a byggeprojekt i Glostrup Kommune er under udarbejdelse. Skal i 
givet fald sendes i høring, hvor bestyrelsen vil afgive svar. 
 

8. Letbaneprojekt 
Der afholdes møder for virksomheder, berørte grundejere og for alle borgere i de 
kommende uger. 
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9. Foreningens hjemmeside 
 Opdateret med sidste referat. 

Opdateres løbende med nyt om ældrecenter, bebyggelsesprojekt og letbane. 
Sankt Hans opslag indsættes. 
 

10. Eventuelt 

- På legepladsen skal der udskiftes et par pæle, det bliver gjort i marts. SWN 
følger op med Y Justesen. 

- Fremtidig tilkørselsvej til Vesterled Børnehave. SWN har kontaktet bygherre og 
efterspørger en plan for parkering og adgangsforhold. Der forventes ikke noget 
svar, pga planer om Ældrecenter. Punktet slettes. 

- Opslagstavlerne skal have skiftet plader. SWN undersøger. 
- Ny belægning under bord/bænksæt på Stævnet afventer arbejdets udførelse. 
- Konsekvenser af ny persondatalovgivning for foreningens korrespondance og 

opbevaring af navne undersøges hos Webmaster. 
  
 Referent B. Henriksen 
 

 
 


