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Referat fra bestyrelsesmøde i Vesterled Grundejerforening 08.03 2021 

 

Mødet afholdtes kl. 18:30 hos Heine Thomsen, Østtoftevej 16 

Til stede: 

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

 

 
Dagsorden. 

 

1. Godkendelse af referat  

Referat fra 16.november 2020 godkendt tidligere via mail 

 

2. Meddelelser 

Brev til Glostrup Kommune omkring trafikforhold på Banemarksvej – ingen svar. 

 

Henvendelse fra medlem om der er nogen træer i grundejerforeningens område der er fredet. 

Det er der så vidt vides ikke, da det stort set aldrig forekommer i villakvarter. Er man tvivl, så 

opfordres medlemmet til at kontakte kommunen forinden fældning. 

 

3. Udvalg 

a. Ordensudvalg 

Intet at bemærke 

b. Jubilæumsudvalg  

Udarbejdelse af jubilæumsskrift er fortsat under udarbejdelse. LJ har fremsendt stikord 

med overskrifter for vigtige begivenheder for de sidste ca. 65 år til inspiration 

c. Legepladsudvalg  

Tilbud indhentet og god fremdrift i udvalget  

d. Miljørepræsentantskab 

Nedlagt-afventer politisk afklaring efter næste KB-valgperiode 

 

 

4. Generalforsamling 

• Dato – indtil videre ikke muligt at fastsætte pga. Corona restriktioner 

• Beretning – udkast udsendt og gennemgået uden bemærkninger 

• Regnskab er revideret og underskrevet i henhold til vedtægter 

• Dagsorden – forslag medsendt uden bemærkninger 
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5. Regnskab 

Kasse        392,00                     

Bank   60.347,74 

Jubilæumskonto  84.750,00    

Formuekonto  380.858,03     

I alt                    526.347,77 kr. 

 

13 restanter for 2020. JJ +HT kontakter de pågældende 

 

6. Arrangementer 

a. Fastelavn – aflyst i 2021 grundet Corona restriktioner 

b. Generalforsamling – udsat indtil videre 

c. Sankt Hans - Afventer Corona situationen  

 

7. Letbane  

De trafikale forhold herunder manglende, dårlig og ufuldstændig skiltning på Søndre Ringvej er 

under al kritik for alle trafikanter. JJ tager kontakt til letbanen 

 

Brøndby kommune har udarbejdet vejledning vedrørende støjhegn langs letbanen. 

 

8. Ældrecenter 

Vesterledparken præget af boringer mm, så den kun i begrænset omfang kan benyttes. Ingen 

information modtaget fra Brøndby Kommune herom. LJ kontakter kommunen 

 

Sankt Hans bliver pga. de mange boringer som har ødelagt græsplænen ikke muligt at afholde i 

Vesterledparken. JJ undersøger hos Hofor/Kommunen, om det er muligt at benytte 

regnvandsbassinet ved Park Alle/Banemarksvej. 

 

9. Foreningens hjemmeside 

Er blevet opdateret med CVR nummer, links til facebook grupper, kontingentbetaling herunder 

opdateret link for tilmelding til betalingsservice. Endvidere vejledning vedrørende støjhegn 

langs letbanen.  

 

10. Eventuelt 

Næste møde 12.april hos LJ 

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

