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Referat fra bestyrelsesmøde Vesterled Grundejerforening den 8. juni 2021 afholdt hos 

Heine Thomsen, Østtoftevej 16. 

 

Til stede: 

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

 

 
Dagsorden. 

 

1. Godkendelse af referat fra den 12. maj 2021 

Referatet godkendt 

 

2. Meddelelser 

Ingen meddelelser 

 

3. Udvalg 

a. Ordensudvalg 

Intet at bemærke 

b. Jubilæumsudvalg 

DM har haft kontakt til Folkebladet m.h.t. fremstilling af jubilæumsskrift. Folkebladet 

positiv men meget dyrt. På vores hjemmeside er der allerede historiske informationer 

bl.a. med kronologisk oversigt over milepæle i foreningens historie. Forslag om at 

udbygge hjemmesiden hvor de jubilæums relateret materiale kan blive samlet. 

Diskuteres ved kommende bestyrelsesmøde.  

Forslag om at afholde jubilæumsfest medio juni 2022. 

Der skal vælges repræsentanter til udvalget på Generalforsamling, da flere af de 

nuværende repræsentanter ikke ønsker genvalg, 

c. Legepladsudvalg 

i. Pannabane –opstillet. Drøftet mulighederne for fastlåsning af Pannabane for at 

sikre mod tyveri, men ikke umiddelbart muligt, da Pannabanen skal flyttes med 

passende intervaller for at tilsikre græsslåning m.v. Egenvægt relativ tung, som i 

sig selv gør tyveri vanskelig.  

ii. Intet nyt om multibane. JJ har rykket udvalget men endnu ikke modtaget svar 

 

4. Generalforsamling 

• Dato – 22. juni 2021 kl.: 19:00, bestyrelsen møder 18:30. 

• Dirigent. Flemming har sagt, at han gerne stiller op. Vin: HT 

• Indkøb øl og vand: DM 

• Stemmesedler JF, Diæt oversigt og budget 2021: HT 

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

• Beretning fra bestyrelsen, udsendt tidligere 

• Forslag til suppleanter? 

• Beretning fra Legepladsudvalg: Udvalg/JJ  

http://www.vesterled-gf.dk/
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• Beretning fra Jubilæumsudvalg:DM 

• LJ har booket teatersal, foreningen skal sikre overholdelse af corona-restriktioner. 

• Aftaler med pedel: DM 

• Regnskab, er revideret og underskrevet 

• Indkaldelse med dagsorden, regnskab, samt forslag fra bestyrelsen omdelt. 

• ML sikrer omdeling af referat fra Generalforsamling.   

 

 

5. Regnskab 

Kasse         392,00                     

Bank  203.879,16 

Jubilæumskonto      84.750,00    

Formuekonto  380.858,03     

I alt                    669.879,19 kr. 

 

5 restanter for 2020. JJ +HT kontakter de pågældende. Ca.20 restanter 2021 

 

6. Arrangementer 

a. Generalforsamling – udsat til den 22. juni 2021 

b. Sankt Hans den 23. juni 2021 kan ikke afholdes, da Vesterledparken ikke er reetableret 

(Se pkt.8) 

 

7. Letbane  

Stadigvæk dårlig skiltning. Park alle trafikforhold 

Ringvejen trafikforhold for gående og cyklister. 

 

8. Ældrecenter 

Brøndby Kommune oplyser nu, at de ikke genetablerer Vesterledparken, da HOFOR skal grave 

stikledning, Der er store huller med fare for at komme til skade. JJ undersøger lovligheden i at 

Vesterledparken er uafskærmet og uden advarselsskilte. 

 

9. Foreningens hjemmeside 

Opdateret med indkaldelse til Generalforsamling og referat fra bestyrelsesmøde. Ved 

kommende møde diskuteres om vi kan forbedre layout af hjemmeside med henblik på at gøre 

den mere intuitiv. 

 

10. Eventuelt 

Næste møde 31.8.17:30 hos LJ. Vi starter med rundgang. LJ undersøger om hun har relevante 

papirer til brug for rundgang. 
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