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Referat fra bestyrelsesmøde Vesterled Grundejerforening den 31. august 2021 afholdt 

hos Lise Jacobsen, Ragnesminde Alle 20. 

 

Til stede: 

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

 

 
Dagsorden. 

 

1. Godkendelse af referat fra den 8. juni 2021 

Referatet godkendt 

 

2. Resultat af rundgang 

26 påmindelser primært manglende klip af hæk samt ukrudt fortov 

 

3. Konstituering af bestyrelsen og kommende møder 

Kasserer: Heine Thomsen 

Næstformand: Dorette Madsen 

Ordensudvalg: Lise Jacobsen 

Flagansvarlig og Jubilæumsudvalg: Dorette Madsen 

Legepladsudvalg: Michael Lundov 

Sekretær og Hjemmesideansvarlig: Jørgen Frederiksen 

Miljørepræsentantskabet nedlagt. 

 

 LJ laver opslag til tavler. JF opdaterer hjemmeside + vedtægter. 

 

Næste møder: 

21.september 18:30 hos HB 

26.oktober  18:30 hos JF 

30.november 18:30 hos HT 

11.januar  18:30 hos LJ 

8.februar  18:30 hos HB 

8.marts  18:30 hos JF 

24.marts. Generalforsamling kl. 19:00 (bestyrelsen mødes 18:30) 

 

4. Meddelelser 

Diverse henvendelser om hæk og hegn. Lise har lavet forslag til oversigt over regler, som JF 

lægger på hjemmesiden. 

 

Forespørgsel om tilladelse til at afholde loppemarked. Bestyrelsen har intet imod dette – de skal 

sørge for at sikre sig de nødvendige tilladelser fra myndighederne, oprydning etc. 

 

http://www.vesterled-gf.dk/
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Brøndby Kommune, Teknik og Miljøudvalget (TMU) indstiller til kommunalbestyrelsen at 

bassinet ved Banemarksvej gøres mindre og  underjordisk af hensyn til ældrecenter Vesterled. 

Bassinet ved  Folemarksvej skal til gengæld gøres dybere og overdækket og mulighederne for at 

udnytte områder mere rekreativt med græs og buske skal undersøges. 

Hvis ovenstående gennemføres vil tidsplanen for separat kloakering.- som hidtil har opereret 

med tidligst i 2030 – blive udskudt. 

 

TMU: Drøftelse af problematikker omkring lokalplaner og hegning/forhaver 

 

5. Udvalg 

a. Ordensudvalg 

Intet at bemærke 

b. Jubilæumsudvalg 

LJ har indscannet historie for Vesterled 1920-1970. Lægges op på hjemmesiden. Forslag 

om at afholde jubilæumsfest medio juni 2022. DM: opslag på facebook om 

ressourcebehov til udvalget. HB har måske mulighed for at arrangere orkester. 

 

c. Legepladsudvalg 

ML tager initiativ til at arrangere maling af legeplads, fjerne ukrudt.  

 

 

 

6. Regnskab 

Kasse         392,00                     

Bank  167.254,08 

Jubilæumskonto      84.750,00    

Formuekonto  380.858,03     

I alt                    633.254,11 kr. 

 

5 restanter for 2020. JJ +HT kontakter de pågældende. 41 restanter 2021. Diæter mv udbetalt. 

DM sørger for indkøb af vimpel og flag.  

 

7. Arrangementer 

a. Fastelavn aftales næste år 

b. Generalforsamling aftales næste år 

c. Sankt Hans aftales næste år 

8. Letbane  

Stadigvæk dårlig skiltning. Park alle og Ringvejen dårlige trafikforhold for gående og cyklister. 

 

9. Ældrecenter 

Intet nyt –Græsset slået og markeringspinde fjernet, men stadig dybe boringshuller, virker 

uforsvarligt. Vesterledparken stadig ikke brugbar for foreningens beboere. 

Der er store huller med fare for at komme til skade.  

 

10. Foreningens hjemmeside 

http://www.vesterled-gf.dk/
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Opdateret med referat fra bestyrelsesmøde. JF opdaterer med nye vedtægter, kontaktpersoner 

mv. JF sender opdateret vedtægter til HT 

 

11. Eventuelt 

Intet at bemærke 

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

