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Referat fra bestyrelsesmøde i Vesterled Grundejerforening 23.09.2019 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. Åben 
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. 26.8.2019 godkendt tidligere godkendt via mail. 

 
2. Næste møder 

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

Rundgangen i august drøftet Aftalt at informere på Facebook samt hjemmeside 
forud for rundgangen i 2020. 
• FC Vesterled har henvendt sig angående vores svar vedrørende brug af stævnet. 
Enighed om at FC Vesterled må henvende sig til kommune vedrørende reetablering 
af Vesterledparken. Endvidere enighed om, at tillade brug af stævnet indtil videre, 
såfremt andre ikke benytter stævnet på det pågældende tidspunkt. Vi forbeholder 
os ret til at inddrage tilladelsen uden yderligere varsel. JF skriver til Vesterled FC. 
• Kommuneplan 2019 i høring frem til 30/10-19. Der er planlagt kommunalt 
borgermøde i start oktober. Nærmere om tid og sted vil fremgå af Folkebladet og 
kommunens hjemmeside. Høringsudkast drøftet. 
• Spildevandsplan 2019 i høring frem til 7/11-19. Der er planlagt kommunalt 
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borgermøde den 8/10. Nærmere om sted vil fremgå af Folkebladet og kommunens 
hjemmeside. Høringsudkast drøftet. 
• Forvaltningens forslag til besparelser indbefatter ændring af buslinie 22 så den 
ikke længere betjener grundejerforeningens område. Vi følger udviklingen. 
 

  
4. 
4.1 
 
 
4.2 
 
 

Udvalg 
Ordensudvalg 
Intet at bemærke. 
 
Miljørepræsentantskab 
Miljørepræsentantskab: Kommunen har indkaldt medlemmerne til møde, der 
afholdes den 7/10. Formålet er at forklare hvorfor repræsentantskabet er nedlagt. 
LJ og SWN deltager. Mødet som medlem af repræsentantskabet har indkaldt til   
afholdes som planlagt den 1.oktober. 
 

4.3 Jubilæumsudvalg 
Møde afholdt 11/9. Planer fremlagt og drøftet. Næste møde afholdes 23/10. 
 

  
5. Regnskab 

Kasse                  3.060,50 
Bank                148.035,79 
Jubilæumskonto  28.050,00 
Formuekonto    380.584,93 
I alt                 559.731,22 
 
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. 
 
17 restanter for 2019. HT sender rykker. 
 

    
6.  Åben 

 
  
7.  Bebyggelsesprojekter og ældrecenter 
  

Banemarksvej: Afventer kommunernes behandling af de indsendte høringssvar. 
Ældrecenter Vesterled: Drøftelse af det fremsendte materiale fra interessentmødet 
den 20/8. Flere lignende møder forventes afholdt. Endelig høring om ny Lokalplan 
for Vesterledparken forventes fremsat i løbet af 2020. 

 
  
8. Letbane 
 Medlem i området har afholdt møde med forvaltningen 12/9 med henblik på 

afklaring om bl.a. Lyngtoftevej i forbindelse med kommunens forslag til forplads og 
indkørsel. Andre i området var også inviteret. Resultat af mødet er p.t. ukendt. 
• Hegnet fra Lyngtoftevej ud til Ringvejen er fjernet. Formentlig pga. tidligere 
varslede kloakomlægninger i forbindelse med den kommende Letbane. 
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• Medlemstilslutningen til den af grundejerforeningernes udsendte fællesskrivelse til 
berørte medlemmer på letbanestrækningen vedr. et sammenhængende støjværn på 
området har haft ringe og meget spredt interesse fra grundejerforeningens 
medlemmer. Resultatet foreligger endnu ikke fra Grønneled. 
I Vesterled GF har 9 ud af potentielt 24 grundejere vist interesse. Bestyrelsens 
fortsatte arrangement på området drøftet. Set i lyset af den sparsomme interesse 
fra berørte grundejere,  ønsker vi ikke at foretage os yderligere i forhold til 
etablering af støjværn.  SWN kontakter Bakkegård Vest og Grønneled samt de 9 
grundejere. 
 

9. Foreningens hjemmeside 
 Opdateret, herunder med referat bestyrelsesmøde, og opdatering af relevante 

emner. 
 

10. Eventuelt 
Nye plader – opslagstavler på Stævnet og Den store legeplads – SWN undersøger. 
• Renovering/vedligeholdelse – Den Store Legeplads. Tilbud på udbedring indhentes 
efter legepladstilsyn - JJ. 

  
 Referent Jørgen Frederiksen. 

 


