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Referat fra bestyrelsesmøde i Vesterled Grundejerforening 03.06.2019 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. 
  

  
  
1. Godkendelse af referat 

 Referat fra møde d. 6.5.2019 godkendt tidligere godkendt via mail. 
 

2. Næste møder 

Hvor intet andet er anført holdes møderne hos SWN, Østervang 10. 
Søndag 23.6.19 Sankt Hans kl. 18:00. Bestyrelsen mødes kl. 16:30. 
Mandag 26.8.19 kl. 18:00 med rundgang. Bestyrelsen mødes kl. 17.00. 
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 

• Medlem har henvendt sig vedr. hegn mod vej. SWN har svaret, at der skal ske 
henvendelse til kommunen. 
• Medlem har henvendt sig vedr. igangværende høring om boligbyggeri på 
Banemarksvej. SWN har svaret. 
• Brøndby kommune har meddelt, at de i lighed med tidligere år kommer med 
”Rullende Sommersjov” på Stævnet. JJ slår det op på Facebook. 
 
 

  
4. Udvalg 
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4.1 

 

 

4.2 

 

 

Ordensudvalg 

Intet at bemærke. 
 

Miljørepræsentantskab 

Næste møde afholdes den 4. juni. Kommunens repræsentantskab påtænkes 
nedlagt. Udvalgets medlemmer har modtaget invitation til infomøde om HOFOR den 
24. juni. Bestyrelsen deltager ikke med repræsentanter. 

4.3 Jubilæumsudvalg 

1. møde afholdt den 8. maj. Div. opgaver er uddelegeret. Der arbejdes med nogle 
aktiviteter for børn om dagen og voksenfest om aftenen Næste møde afholdes den 
12. juni. 

  
5. Regnskab 

Kasse                     824,00 
Bank                144.810,60 
Jubilæumskont   28.050,00 
Formuekonto    380.584,93 
I alt                 554.269,53 
 
1 restant for 2018, hvor der her i 2019 var begæret tvangsauktion af anden 
kreditor. Auktionen aflyst og HT tager kontakt til medlem vedr. restancen for 2018 
og 2019 forinden overgivelse til advokat. 
 
49 restanter for 2019. 

    
6.  Sankt Hans 

Kommune og Politi er ansøgt i forhold til lån af areal i Vesterledparken og 
udskænkning i medfør af Restaurationslovens § 22. 
Popkornmaskine er reserveret. Opslag på tavler og i Børnehuset Vesterled. 
JJ laver opslag på Facebook med link til hjemmesiden. 
Øvrige bestyrelsesopgaver - DM: hekse og indkøb af to borde. JJ: tre rammer øl, 5 
rammer sodavand og kildevand, slikposer, 2 spande syltetøj. HT: to spande 
snobrødsdej og byttepenge. SWN: grillkul og tændvæske samt service. Alle: aviser 
til optænding af bål samt grillstartere til grillkul. 

  
7.  Bebyggelsesprojekter og ældrecenter 

 Banemarksvej: 8 ugers offentlig høring i såvel Brøndby som Glostrup kommuner 
med forslag til Lokalplan og Kommuneplantillæg vedr. boliger på Banemarksvej m. 
høringsfrist den 5. juli. LJ har sendt revideret høringsudkast, som blev drøftet. 
Høringssvaret tilrettes. Der forventes borgermøde om projektet den 26. juni. 
 

Ældrecenter Vesterled: TMU har vedtaget forvaltningens behandling og indstilling 
vedr. de indkomne forhøringssvar samt et fortsat arbejde med udformning af en ny 
Lokalplan og Kommuneplantillæg mhp. det kommende ældrecenter byggeri i 
Vesterledparken. Kommunens bemærkning til samtlige forhøringssvar er: At 
svarene ikke giver anledning til ændringer. KB forventes at vedtage tilsvarende på 
kommende møde den 19. juni. 
 

  

8. Letbane 

Udformning af den kommende stationsforplads behandles fortsat som lukket pkt. i 
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de politiske udvalg. Indtil videre er der ingen afklaring for beboerne omkring 
forpladsen. 
Forvaltningen har inviteret berørte borgere samt grundejerforeningsbestyrelser på 
den samlede letbanestrækning til møde den 27. juni vedr. støjhegn ud til Sdr. 
Ringvej. Støjhegnet vil stadig være egenbetaling for den enkelte grundejer. JJ, HT 
og SWN deltager. 

  
9. Foreningens hjemmeside 
 Opdateret med bl.a. ny dokumentoversigt og lettere administratorbrug. 

Opdateret med bestyrelsesreferater, kommende bestyrelsesmøder under 
”arrangementer”, forvaltningsredegørelser vedr. forhøringssvar Ældrecenter 
Vesterled samt med Sankt Hans opslag. 
 

10. Eventuelt 

• Nye plader – opslagstavler Stævnet og Den Store Legeplads - SWN undersøger. 
• Renovering/vedligeholdelse – Den Store Legeplads – Tilbud indhentes af JJ. 

  
 Referent Lise Jacobsen. 
 


