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Referat fra bestyrelsesmøde Vesterled Grundejerforening den 12. april 2021 afholdt 

hos Lise Jacobsen Ragnesminde alle 20. 

 

 

Til stede 

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

 
Dagsorden. 

 

1. Godkendelse af referat fra den 8. marts 2021 

Referat fra 8.marts 2020 godkendt tidligere via mail 

 

2. Meddelelser 

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

artkel i Folkebladet fremgår det at kommunen vil etablere fortov på Banemarksvej mellem 

Ringvejen og Kirkebjerg Parkvej. 

 

Brev til Brøndby Kommune om genetablering af Vesterledparken – pænt svar om at de vil sikre 

genopretning, men ingenting sket. LJ rykker kommunen. 

 

Brev fra Brøndby kommune om udstykning af 1 grund til 2 parceller, men planer for grunden er 

efterfølgende ændret, og henvendelsen derfor ikke længere relevant. 

 

3. Udvalg 

a. Ordensudvalg 

Intet at bemærke 

b. Jubilæumsudvalg 

Intet at bemærke 

c. Legepladsudvalg 

Pannabane – tilbud 25.000 kr. Enige om at gennemføre projektet. JJ skriver til leverandøren 

Der er modtaget tilbud på multibane ved store legeplads. Forslag fremlægges på 

generalforsamling. Bestyrelsen kan støtte et forslag hvor grundejerforeningen bidrager med 

ca. 150.000 kr.  Kommune forespørges om at bidrage økonomisk til projektet bl.a. med 

baggrund i at flere af kommunens institutioner bruger legepladsen. Bestyrelsen åben for at 

evt. sponsorer får mulighed for at opsætte et af grundejerforeningen godkendt sponsorskilt. 

 

d. Miljørepræsentantskab 

Nedlagt-afventer politisk afklaring efter næste KB-valgperiode. 
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4. Generalforsamling 

• Foreløbig dato 22.juni 

• Beretning – udkast udsendt tidligere 

• Booking af teatersal – indtil videre ikke muligt 

• Aftaler med pedel 

• Regnskab, er revideret og underskrevet 

• Dagsorden – forslag medsendt, afventer dato, 

• Omdeling af dagsorden – afventer – skal være omdelt senest 2 uger før afholdelse. 

 

5. Regnskab 

Kasse         392,00                     

Bank  197.054,80 

Jubilæumskonto      84.750,00    

Formuekonto  380.858,03     

I alt                    663.054,83 kr. 

 

6 restanter for 2020. JJ +HT kontakter de pågældende 

 

6. Arrangementer 

a. Generalforsamling – planlægges afholdt 22.juni 

b. Sankt Hans - Afventer Corona situationen – HOFOR har givet tilladelse til brug af 

området ved regnvandsbassin op mod Park Alle, såfremt Vesterledparken ikke kan 

benyttes 

 

7. Letbane  

Brev til Letbaneselskabet om skiltning ved letbanearbejdet – pænt svar, men ingen ændring i 

skiltning. 

 

8. Ældrecenter 

Byggeriet forventes påbegyndt 2.kvartal 2022 og stå færdig i 2024. 

 

9. Foreningens hjemmeside 

Er blevet opdateret – tjek gerne og kom med bemærkninger og ændringsforslag 

 

10. Eventuelt 

Næste møde 10.maj hos JF 
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