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Dagsorden til bestyrelsesmøde i Vesterled Grundejerforening 30. november 2021 

 

Mødet afholdes kl. 18:30 hos Lise Jacobsen, Ragnesminde Alle 20.  

 

Til stede: ML, LJ, HT, DM, JF 

 
Dagsorden. 

 

1. Godkendelse af referat fra den 26. oktober 2021 

Referat godkendt og lagt på hjemmesiden 

 

2. Meddelelser 

DM afleverer flag til JF. JF opsætter flag 1.juledag. 

 

3. Udvalg 

a. Ordensudvalg – 

Intet at bemærke 

b. Jubilæumsudvalg –  

Opdateret tilbud modtaget. Kuvertpris 775 kr. baseret på 200 personer. LJ bekræfter og 

accepterer tilbuddet. DM laver udkast til indbydelse som forventes udsendt primo 2022 

med betalingsfrist primo marts. Indbydelsen skal indeholde tilbagemelding om 

eventuelle madforbehold/allergener. Forventet egenbetaling ca. 250 kr. afhængig af 

deltagerantal. HB har kontakt med mulige band der kan spille musik for den brede smag. 

c. Legepladsudvalg 

ML har skrevet ud til udvalget mht. rutsjebanen på lille legeplads. Der arbejdes videre 

med dette. 

 

4. Regnskab 

Kasse  392,00                        

Bank                167.431,46 

Jubilæumskonto       84.750,00 

Formuekonto          379.791,98 

I alt                         632.365,44 kr. 

 

15 restanter for 2021. 5 restanter for 2020. HT følger op. 

 

5. Arrangementer 

a. Fastelavn - aftales næste år 

b. Generalforsamling - aftales næste år 

c. Sankt Hans - aftales næste år 

 

6. Letbane 

Intet at bemærke 
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7. Fjernvarme 

 

Høringssvar blev sendt men det har efter politisk behandling ikke affødt nogle ændringer til 

projektforslaget. 

JF har skrevet til teknisk direktør og modtaget svar. Umiddelbart må vi afvente henvendelse fra 

fjernvarmeselskabet. JF skriver indlæg til hjemmesiden med generel info. 

 

Brøndby Kommune/Brøndby Fjernvarme har endnu ikke offentliggjort spørgsmål/svar fra 

Borgermødet 27.oktober. 

 

8. Ældrecenter 

Vesterledparken er ved at blive udjævnet. Byggeriet forventes ibrugtaget 2026 ifølge referat fra 

KB møde den 18.august 2021 pkt. 1253. 

 

9. Foreningens hjemmeside 

Jørgen og Heidi ville gennemgå siden og evt. komme med ideer til ændringer.  

Bestyrelsen vil se velvilligt på hvis nogle ønsker at bruge vores hjemmeside til at oplyse om 

arrangementer eller lignende, men kun hvis det har relevans for medlemmerne f.eks. 

henvendelse fra Sognets dagligstue. Oplysning om arrangementer skal være bestyrelsen i hænde 

2-3 uger forud for begivenheden. 

 

10. Eventuelt og næste møde 

Næste møde den 11. januar og holdes hos HT. 
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