
 Vesterled   2605 Brøndby 

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

 

 

 

1

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesterled Grundejerforening 26.08.2019 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, J. Jakobsen, J. Frederiksen. 
  

  
  
1. Godkendelse af referat 

 Referat fra møde d. 3.6.2019 godkendt tidligere godkendt via mail. 
 

2. Næste møder 

Hvor intet andet er anført holdes møderne hos SWN, Østervang 10. 
 
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 

• Rundgang – 86 påmindelser primært manglende klip af hæk samt ukrudt i fortov. 
• Journalist Robert Hendel v/Folkebladet har henvendt sig vedr. Ældrecenter 
Vesterled og foreningens område. SWN har været på rundtur i foreningens område 
med journalisten den 15/7. 
• Henvendelse fra FC Vesterled den 6/8 vedr. brug af Stævnet hver mandag kl. 17-
19.00 p.t. til udgangen af september, idet der i Vesterledparken er foretaget 
arkæologiske udgravninger i forbindelse med det fremtidige ældrecenter. 
Bestyrelsen er enige om, at give FC Vesterled tilladelse til brug af Stævnet  
september 2019, men at de må kontakte kommunen med henblik på fremtidig 
løsning. JF skriver til FC Vesterled. 
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• Spildevandsplan 2019 og Kommuneplan 2019 på vej i offentlig høring. 
  
4. 

4.1 

 

 

4.2 

 

 

Udvalg 

Ordensudvalg 

Intet at bemærke. 
 

Miljørepræsentantskab 

Møde afholdt 4.juni. Miljørepræsentskab nedlagt på grund af manglende kommunale 
ressourcer. Interesseorganisation har i den anledning kontaktet Brøndby kommune. 
Møde afholdes den 1. oktober. 
 

4.3 Jubilæumsudvalg 

Møde afholdt 12.juni. Planer fremlagt og drøftet. Næste møde fastsat til 11/9. 
Voksenfest om aftenen med egenbetaling og børnearrangement i dagtimerne. 
Næste møde afholdes den 11. september. 

  
5. Regnskab 

Kasse                  3.060,50 
Bank                146.935,79 
Jubilæumskont   28.050,00 
Formuekonto    380.584,93 
I alt                 558.631,22 
 
1 restante 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. 
 
18 restanter for 2019. 

    
6.  Sankt Hans 

En flot sommeraften med stort fremmøde. Indkøb skal evalueres for 2020 idet vi løb 
tør for snobrødsdej, og der måtte indkøbes ekstra drikkevarer. 
 
Udgifter til Sankt Hans udgjorde 3.101 kr. og der blev solgt drikkevarer mv. for 
2.071 kr. Det betyder en netto udgift på 1.030 kr. 

  
7.  Bebyggelsesprojekter og ældrecenter 

 Banemarksvej: LJ, DM, JJ og SWN deltog i det kommunale borgermøde den 26/6. 
Mødeforløb drøftet. Fremmødte medlemmer havde bl.a. fokus på byggehøjde, 
infrastruktur og trafik. Bestyrelsens høringssvar afsendt til Brøndby og Glostrup 
kommuner. 
 
Ældrecenter Vesterled: HT og JJ deltog i kommunalt indkaldt ”Interessentmøde” den 
20/8 vedr. det kommende planlagte center og byggeri. Andre aktører indenfor 
ældreområdet var ligeledes inviteret af kommunen. Mødeforløb drøftet. Der 
afventes fortsat endelig høring om ny Lokalplan for Vesterledparken. Der kommer 
en møderække omkring ældrecentrets udnyttelse samt trafikafviklingen. 
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8. Letbane 

Ny forhøring og udkast til Letbaneforplads Kirkebjerg sendt i høring den 27/6. 
Kommunalt ”Åben hus arrangement” afholdt 13/8 om samme. Fra bestyrelsen 
deltog DM. Bestyrelsen har afsendt forhøringssvar. 
 
HT, JJ og SWN deltog i det indkaldte kommunale møde den 27/6 vedr. berørte 
grundejeres etablering af et selvbetalt støjværn ud til Sdr. Ringvej i forbindelse med 
den fremtidige letbane. Mødeforløb drøftet. 
 
På baggrund af mødet deltog LJ og SWN i møde den 18/7 med foreningerne 
Bakkegård Vest og Grønneled vedr. kommunens ”villighed”, hvor man ikke vil 
medvirke til støjværn uanset det drejer sig om skel eller uden for skel. Det er 
således op til den enkelte på strækningen. 
De 3 foreningsbestyrelser har efterfølgende udsendt skrivelse til grundejere på 
strækningen (ca. 130 berørte villaejere), hvor der forespørges om interessen for et 
sammenhængende støjhegn, herunder foreningernes medvirken til indhentning af 
tilbud og dialog med kommunen i forhold til Hegnslovens bestemmelser. 
Grundejerne skal melde tilbage senest med udgangen af august. 

  
9. Foreningens hjemmeside 
 Opdateret, herunder med referat bestyrelsesmøde, høringssvar Banemarksvej, 

Letbaneforplads og opdatering af relevante emner. 
 

10. Eventuelt 

• Nye plader – opslagstavler Stævnet og Den Store Legeplads - SWN undersøger. 
• Renovering/vedligeholdelse – Den Store Legeplads – Tilbud indhentes af JJ. 
Legepladseftersyn foretaget den 8/8. Påpegede fejl drøftet. JJ indhenter tllbud. 

  
 Referent Jørgen Frederiksen. 
 


