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Referat fra bestyrelsesmøde i Vesterled Grundejerforening 16.11.2020 hos Lise Jacobsen, 

Ragnesminde Alle 20 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat 

2. Næste møde 

3. Meddelelser 

4. Udvalg 

4.1 Ordensudvalg 

4.2 Miljørepræsentantskab 

4.3 Jubilæums- og legepladsudvalg 

5. Regnskab 

6. Fastelavn og generalforsamling 

7. Bebyggelsesprojekter og ældrecenter 

8. Letbane 

9. Foreningens hjemmeside 

10.  

Eventuelt 

 

Til stede: 

L. Jacobsen, D. Madsen, H. Thomsen, J. Jakobsen, J. Frederiksen, J.Annfeldt, M.Lundov 

  

  

 

  

1. Godkendelse af referat 

 Referat fra møde d. 1.10.2020 godkendt ved rundsendelse. 

 

2. Næste møder 

Mandag 11.1.21 kl. 18:30 hos HT 

Mandag 8.2.21 kl.18:30 hos JF 

Søndag 14.2.21 kl.10:30 Fastelavn. Bestyrelsen mødes kl.09:30 

Mandag 8.3.21 kl.18:30 hos LJ 

Generalforsamling 25.3.21 kl. 19.30 

  

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Meddelelser 

 

• Facebook borgermøde om Sportsbyen den 18. november 2020 

• Bræt på parkbænk ved stævnet knækket.JF anmelder til kommunen. 
 

  

4. 

4.1 

 

 

Udvalg 

Ordensudvalg 

Medlem har kontaktet tidligere formand om problem med deres nabo. Medlem bedt 

om at henvende sig igen, såfremt de stadigvæk oplever problemer. 

http://www.vesterled-gf.dk/
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4.2 

 

 

Miljørepræsentantskab 

Midlertidigt nedlagt-afventer politisk afklaring efter næste KB-valgperiode. 

 

4.3 Jubilæums- og Legepladsudvalg 

Jubilæum 

JJ+DM +JA tager kontakt med Karina Hansen med henblik på at aftale møde. 

 

Legepladsudvalg 

JJ tager kontakt til de på generalforsamlingen valgte medlemmer. JJ undersøger 

mulighederne for indkøb af maling. 

  

 

5. Regnskab 

Kasse                     850,50 

Bank                187.748,49 

Jubilæumskonto  56.800,00 

Formuekonto     380.858,03 

I alt                  626.257,02 

 

1 restante for 2018, og 1 for 2019. Sagen videregivet til advokat. 

37 restanter for 2020.HT udsender rykker 21-22.nov. 

    

6.  Fastelavn og generalforsamling 

 

Fastelavn: 

Afventer coronasituation 

 
Generalforsamling  

Referat omdelt 

Generalforsamling 2021 afventer Corona situation 

  

 

7.  

 

Bebyggelsesprojekter og ældrecenter 

Facebook borgermøde afholdt 22.oktober – nogle spørgsmål fra borgere blev 

ignoreret/overset trods at spørgsmål blev gentaget 

Høringssvar til lokalplan 254 samt kommuneplantillæg nr. 3 indsendt til kommunen. 
 

  

8. Letbaneprojekt  

Afventer behandling af høringssvar vedr. ny Lokalplan/Kommuneplantillæg –  

Vores svar er ikke medtaget, og det er derfor tilsendt medlemmerne af Teknik- og 

Miljøudvalget. 

  

9. Foreningens hjemmeside 

Opdateret med referat fra bestyrelsesmøde og Generalforsamling samt afledte 

ændringer i forhold til kontaktadresser og telefon numre for bestyrelse, revisorer 

m.fl.. Endvidere opdateret med høringssvar for Ældrecenter Vesterled. 

 

 

http://www.vesterled-gf.dk/
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Henvendelse fra Janus Engmann (Webmaster) vedrørende sikkerhedsopdatering 

mv. af hjemmeside. Bestyrelsen enige i at gennemføre dette. JF sender bekræftelse 

til Janus. 

 

Der er opstartet proces i forhold til at overføre domænenavnet til Vesterled 

Grundejerforening. 

  

Hjemmeside skal opdateres med link til de 3 facebookgrupper som findes i vores 

område samt vores CVR nummer. JF kontakter Webmaster. 

 

Flere medlemmer tror fejlagtigt, at facebook grupperne administreres og styres af 

grundejerforeningen, hvilket ikke er tilfældet. Det skal derfor overvejes  

at ændre navngivningen på Facebook således at grundejerforenings navnet ikke 

indgår i facebook navnet. Drøftes igen på næste bestyrelsesmøde. 

 

 

  

10. Eventuelt 

Den lille og store legeplads er renoveret i uge 42- udgift 30.000 kr. 

 

DM skriver på facebook om der er nogen der ønsker at være flagansvarlig. DM 

varetager arbejdet indtil videre 

  

  

Sekretær J. Frederiksen 

 

 

http://www.vesterled-gf.dk/

