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Referat fra bestyrelsesmøde i Vesterled Grundejerforening 09.01.2020 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. Fastelavn og Generalforsamling 

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. 28.11.2019 godkendt tidligere via mail. 
 

2. Næste møder 

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

• Mail fra medlem om forslag til ”Multibane” på Stævnet (tidligere videresendt 
bestyrelsen).JJ tager kontakt til forslagsstiller med henblik på konkretisering af 
forslag. 
• Kommunalbestyrelsen har den 11/12-2019 vedtaget Kommuneplan 2019-2031, 
hvor bestyrelsen tidligere har afgivet høringssvar. 
• Kommunalbestyrelsen har den 11/12-2019 vedtaget dagsordens pkt. 715 - 
prioritering af lokalplaner for 1. halvår 2020-, hvor det sidst i beslutningsgrundlaget 
fremgår: ”Teknik- og Miljøudvalget indstiller endvidere, at der udarbejdes en 

temalokalplan for støjhegning for villakvartererne langs Søndre Ringvej fra 

Banemarksvej til Vallensbækvej”. 
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4. 

4.1 

 

 

4.2 

 

 

Udvalg 

Ordensudvalg 

Intet at bemærke. 
 
Miljørepræsentantskab 

Nedlagt - afventer politisk afklaring efter næste KB-valgperiode 
 

4.3 Jubilæumsudvalg 

Møde afholdt 11/12-2019. Referat og foreløbigt budget drøftet/fremlagt. Næste 
møde afholdes 22/1-2020. 

  
5. Regnskab 

Kasse                     975,00 
Bank                111.875,09 
Jubilæumskonto  56.800,00 
Formuekonto    380.858,03 
I alt                 550.508,12 
 
1 restante for 2018, og 1 for 2019. 

    
6.  Fastelavn og Generalforsamling 

Fastelavn søndag den 23/2-2020: 
- Opslag: SWN  
- Udlevering af billetter: DM,LJ+JJ. 25 kr. for gæster. 
- Fastelavnsboller: HT 
- Præmier 7x100 kr.: HT 
- Slikposer, Mælk + sukker: DM 
- Tønder, kroner, bamser: SWN 
- Alle medtager kaffe og te 
 
Ordinær Generalforsamling torsdag den 26/3-2020: 
- Sted/reservation. SWN 
- Dirigent. SWN kontakter Flemming 
- Beretning. SWN er i gang 
- Nedsatte udvalg – beretning og oplæg fra jubilæumsudvalg til godkendelse på gf. 
- Regnskab, budget: HT er i gang. 
- Valg : SWN modtager ikke genvalg. Formandsvalg diskuteret. 
DM modtager genvalg. Opslag på hjemmeside om ledige poster i bestyrelsen. 
- Kontingent på 300 kr. for året 2021 foreslås uændret, hvorefter jubilæumsfond     
vedtaget på den Ordinære Generalforsamling den 22. marts 2017 nedlægges.          
Behov for forlængelse af opsparing drøftet. 
-Diæter og honorarer året 2021 – foreslås uændret. 
-Øvrige praktiske forhold herunder indkøb aftales på næste møde. 

  
7.  Bebyggelsesprojekter og ældrecenter 

  

Banemarksvej: Begge kommunalbestyrelser i Brøndby og Glostrup har nu endeligt 
vedtaget nye lokalplaner og kommuneplantillæg for området, hvilket muliggør 
boligbebyggelse i stedet for erhverv. Høringssvar fra borgerne, herunder 
bestyrelsen, har ikke givet anledning til ændringer i kommunernes planer. 
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Ældrecenter Vesterled: Afventer høring om ny Lokalplan for Vesterledparken, der 
forventes fremsat i løbet af 2020. Ny lokalplan for området er under udarbejdelse jf. 
KB vedtagelse af 11/12-19. 

  

8. Letbane 

• Afventer kommunal behandling af indsendte høringssvar på baggrund af den 
tidligere forhøring vedr. den fremtidige Stationsforplads Kirkebjerg. Behandling 
forventes forelagt KB i feb. 2020 med samtidig behandling/vedtagelse af ny 
Lokalplan for området og herefter ny offentlig høring. 
• Ejendommene Lyngtoftevej 14 og 16 forventes nedrevet i jan. 20. 
• Lokalplaner/støjhegn – se under pkt. Meddelelser. 

  
9. Foreningens hjemmeside 
 Opdateret med referat, Banemarksvej og kommunens planer om ændrede 

Lokalplaner i forbindelse med støjhegn ud til Søndre Ringvej 
 

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. 

 


