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Referat fra bestyrelsesmøde i Vesterled Grundejerforening 06.05.2019 hos 
Steen Westergaard Nielsen, Østervang 10. 
 
Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat 

2. Næste møder 

3. Meddelelser 

4. Udvalg 

4.1 Ordensudvalg 

4.2 Miljørepræsentantskab 

4.3 Jubilæumsudvalg 

5. Regnskab 

6. Sankt Hans 

7. Bebyggelsesprojekter og ældrecenter 

8. Letbane 

9. Foreningens hjemmeside 

10. Eventuelt 

 

Til stede: 
L. Jacobsen, S.W. Nielsen, D. Madsen, H. Thomsen, J. Jakobsen, J. Frederiksen 
  

  
  
1. Godkendelse af referat 

 Referat fra møde d. 6.4.2019 godkendt ved rundsendelse. 
 

2. Næste møder 

Hvor intet andet er anført holdes møderne hos SWN, Østervang 10. 
Mandag 3.6.19 kl.18:30. 
Søndag 23.6.19 Sankt Hans kl. 18:00. Bestyrelsen mødes kl. 17:00. 
Mandag 26.8.19 kl. 18:00 med rundgang. 
Mandag 23.9.19 kl. 18:30. 
Mandag 21.10.19 kl.18:30. 
Mandag 25.11.19 kl.18:30. 
Mandag 6.1.20 kl. 18:30. 
Mandag 3.2.20 kl.18:30. 
Søndag 23.2.20 kl.10:30 Fastelavn. Bestyrelsen mødes kl.10:00. 
Mandag 2.3.20 kl.18:30. 
Generalforsamling 26.3.20 kl. 19.30. 

  
3. Meddelelser 

• Medlemshenvendelser om henholdsvis parkering på fortov og bålplads i haven. 
SWN har givet svar. 
• Drøftelse af udkast til høringssvar vedr. Trafikhandlingsplan, der er i høring frem 
til 12/5-19. LJ sender revideret udkast til SWN som efterfølgende sender svaret til 
Brøndby kommune. 
• JF, DM og SWN deltog 2/5-19 i møde med Teknik- og Miljøforvaltningen. Emner: 
Spildevandsplan -redegørelse fra Miljøafd., Ældrecenter Vesterled – se underpunkt, 
Kirkebjerg Stationsforplads – se underpunkt, boligbebyggelse Banemarksvej – se 
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underpunkt, p-forhold Børnehuset Vesterled – der er planer om øget parkering, men 
skal samtænkes med området og det kommende ældrecenter, tidligere planer om 
ny Lokalplan for Vesterled GF.s område – er aflyst samt ikke prioriteret. 
 

  
4. 

4.1 

 

 

4.2 

 

 

Udvalg 

Ordensudvalg 

Intet at bemærke. 
 

Miljørepræsentantskab 

Næste møde afholdes i juni. 

4.3 Jubilæumsudvalg 

1. møde afholdes 8/5-19. 
  
5. Regnskab 

Kasse                     850,50 
Bank                143.953,60 
Jubilæumskont   28.050,00 
Formuekonto    380.584,93 
I alt                 553.439,03 
 
1 restant for 2018. Sidste rykker er afleveret med varsel om inkasso. HT tager 
kontakt til den pågældende endnu en gang forinden sagen videregives til advokat. 
 
53 restanter for 2019. 

    
6.  Sankt Hans 

Søndag den 23.juni. Bestyrelsen mødes kl. 17.00. 
SWN laver opslag – samme som sidste år. 
Ansøgning lån af areal samt lejlighedstilladelse vedr. salg af øl m.v. SWN. 
DM sørger for hekse. 
Øvrige aktiviteter aftales på næste møde. 

  
7.  Bebyggelsesprojekter og ældrecenter 

 Banemarksvej: Brøndby og Glostrup kommune forventer at sende 
lokalplansforslag 249 samt kommuneplantillæg i 8 ugers offentlig høring uge 
19/2019 vedrørende boliger på Banemarksvej. LJ har lavet udkast til høringssvar. 
Bestyrelsen afventer endelig indhold af lokalplansforslag førend svar afgives. 
 

Ældrecenter Vesterled: Der arbejdes videre med Ældrecenter placeret i 
Vesterledparken. Indarbejdes i kommuneplan jun-aug 19 og herefter forventes 
lokalplan sendt i offentlig høring efterår 2019. Der forventes 2 års anlægsfase med 
færdigt ældrecenter forår 2024. 

  

8. Letbane 

2 handicap p-pladser, området disponeret for i alt 10 alm. p-pladser. 100-200 
cykelstativer. Ny forhøring forventes udsendt indenfor et par måneder. 

  
9. Foreningens hjemmeside 
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 Opdateret med generalforsamlingsreferat. Bestyrelsesreferat afventer opdatering af 
siden.  
Drøftelse af sikkerhed, passwords, e-mailkonti og kontaktinfo på siden på baggrund 
af mail fra JF. Janus (WEBmaster) foretager korrektion og efterfølgende skal 
bestyrelsen rette deres mailkonto med nyt password. 
 

10. Eventuelt 

- Opslagstavlerne skal have skiftet plader. SWN undersøger. 
- Flere redskaber er slidt ned/mørnet på den store Legeplads. SWN har 

kontaktet leverandør med henblik på tilbud for udskiftning incl. inspektion. 
Modtaget tilbud 21-23.000 kr. inkl. moms. JJ indhenter alternativt tilbud fra 
anden potentiel leverandør. 

  
 Sekretær J. Frederiksen 

 


