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Referat fra bestyrelsesmøde Vesterled Grundejerforening den 26. oktober 2021 afholdt hos Lise 

Jacobsen, Ragnesminde Alle 20. 

 

Til stede: 

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

 
Dagsorden. 

 

1. Godkendelse af referat fra den 21. september 2021. 

Referatet godkendt og lagt på hjemmeside 

 

2. Meddelelser 

Kommunen har fjernet haveaffald fra den store legeplads samt foretaget lugning 

Optagne fliser ved bl.a. Stævnet er lagt igen og afspærringer fjernet. 

Kontaktnavne for bestyrelsen på store legeplads mangler. 

DM har skrevet til Letbaneselskabet mht. ofte forekommende sandskred på Banemarksvej ved 

ringvejsbroen. Letbaneselskabet er opmærksomme på dette, og det vil blive udbedret på et 

senere tidspunkt.  

  

 

3. Udvalg 

a. Ordensudvalg : Intet at bemærke 

b. Jubilæumsudvalg: DM holder møde med Brøndby Event 2.november – vil være fint 

hvis andre fra bestyrelsen kan deltage. DM beder om et opdateret pristilbud, men 

indholdet identisk med det gamle tilbud. HB kontakter potentielle bands der kan spille 

dansemusik for den brede smag. Der er ikke tilslutning fra foreningens medlemmer til 

afholdelse af børnearrangement, hvorfor det blev besluttet ikke at afholde dette. Det er 

fortsat planen at udarbejde historisk materiale som dækker de sidste ca 25 år. De første 

75 år er allerede skrevet og ligger på hjemmesiden. Festen forventes afholdt 18.juni 

2022 

c. Legepladsudvalg - arbejdsdag blev gennemført 10. oktober og fremstår rigtig flot. Der 

er fremsat ønske om ny rutsjebane til lille legeplads. ML tager ønsket med til 

legepladsudvalget og arbejder videre med øvrige planer for udvikling af legepladserne. 

 

4. Regnskab 

Kasse            392,00                       

Bank                   170.411,36 

Jubilæumskonto      84.750,00 

Formuekonto  380.858,03 

I alt                    636.411,39 

 

33 restanter for 2021. 5 restanter for 2020. JJ +HT kontakter de pågældende.  
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5. Arrangementer 

a. Fastelavn - aftales næste år 

b. Generalforsamling - aftales næste år 

c. Sankt Hans - aftales næste år 

 

 

6. Letbane 

Intet at bemærke 

 

7. Fjernvarme 

Der afholdes borgermøde den 27. oktober 2021. HT og JF deltager 

Enighed om at sende høringssvar som bl.a. skal omhandle det høje faste bidrag, som vi vil 

foreslå bortfalde, så der alene betales for forbrug. Dette vil give incitament til at isolere 

klimaskærm, og dermed være en meget mere grøn løsning. LJ sender udkast. 

 

8. Ældrecenter 

Vesterledparken er i skrivende stund stadig ikke blevet udjævnet, og dermed brugbar for 

foreningens beboere.  

 

Byggeriet er udsat da Brøndby kommune ellers vil overskride anlægsrammen. Ny tidsplan 

kendes pt. ikke. 

 

9. Foreningens hjemmeside 

Vedtægter gennemgået og små sproglige formuleringer ændret. Der er behov for andre 

ændringer, men det vil kræve en Generalforsamlings beslutning at ændre. 

 

Enighed om at gennemgå hjemmeside for at gøre den mere intuitiv. JF tager initiativ – HB vil 

gerne bidrage. 

 

10. Eventuelt og næste møde 

Næste møde den 30. november holdes hos Heine. 
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