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Referat fra bestyrelsesmøde Vesterled Grundejerforening den 10. maj 2021 afholdt 

hos Jørgen Frederiksen, Hedegrænsen 56. 

 

 

Til stede 

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

 
Dagsorden. 

 

1. Godkendelse af referat fra den 12. april 2021 

Referat fra 12.april 2021 godkendt tidligere via mail 

 

2. Meddelelser 

Rykker til Brøndby Kommune om genetablering af Vesterledparken – stadig ikke genetableret. 

Henvendelse om støj – opfordring til at snakke sammen 

Henvendelse om forkert grundejerforening 

Det er ikke længere muligt at købe protokolbøger til brug for referat fra Generalforsamlingen. 

Der er derfor behovfor ændringer til vores vedtægter. JF udfærdiger forslag til behandling på 

Generalforsamling. 

 

 

3. Udvalg 

a. Ordensudvalg 

Intet at bemærke 

b. Jubilæumsudvalg 

Intet at bemærke 

c. Legepladsudvalg 

Pannabane – tilbud 25.000 kr. JJ har bestilt. 

Forslag vedr. multibane ved store legeplads er ikke færdig bearbejdet. Deadline 21.maj hvis 

det skal nå at kunne behandles på Generalforsamling 2021 

d. Miljørepræsentantskab 

Nedlagt-afventer politisk afklaring efter næste KB-valgperiode. 

 

 

4. Generalforsamling 

• Dato – 22. juni 2021 kl.: 19. Mødes 18:30 

• Dirigent -LJ kontakter Flemming 

• Coronaregler – max antal, 100 fra den 11. juni indendørs – krav om coronapas. Krav om 

mundbind når stående/gående (lidt usikker),1 pr. matrikel. Opfordre til at max 1 person pr. 

parcel møder op til Generalforsamlingen 

• Beretning  

• Forslag til forbedring af store legeplads men mangler endeligt forslag 

• Booking af teatersal – accepteret, foreningen skal sikre overholdelse af corona-restriktioner. 
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• Aftaler med pedel - D.M kontakter pedel 5 borde + stole. Rengøring, afspritning mv skal 

afklares. 

• Regnskab, er revideret og underskrevet 

• Dagsorden – forslag medsendt, tilretning og trykning. JF sørger for indkaldelsen 

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

• Simon Bek, Birgit Henriksen og JF modtager genvalg. JJ modtager ikke genvalg 

 

5. Regnskab 

Kasse         392,00                     

Bank  204.101,80 

Jubilæumskonto      84.750,00    

Formuekonto  380.858,03     

I alt                    670.101,83 kr. 

 

5 restanter for 2020. JJ +HT kontakter de pågældende. Ca.25 restanter 2021 

 

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  

Letbanen kontaktet om bedre skiltning, trafikforhold Ringvejen. De har svaret positivt tilbage, 

men desværre er intet forbedret  

 

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 8.6 hos H.T 
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