Vesterled
2605 Brøndby

Grundejerforening
www.vesterled-gf.dk og e-mail: formand@vesterled-gf.dk

Referat fra bestyrelsesmøde Vesterled Grundejerforening den 21. september 2021 afholdt hos Heidi
Brønsbjerg, Østtoftevej 7.
Til stede:
L. Jacobsen, M. Lundov, D. Madsen, J. Frederiksen, H. Brønsbjerg
Dagsorden.
1. Godkendelse af referat fra den 31. august 2021
Referatet godkendt.
2. Meddelelser
Kommunen har luget på den lille legeplads, men indtil videre ikke på den store. JF har skrevet
til kommunen om lugning og grenaffald på den store legeplads
Opgravninger flere steder bl.a. ved stævnet og Hedegårds Alle uden information. LJ skriver til
kommune ang. dette samt de fortsatte problemer efter opgravning i Vesterledparken.
JF nævnte at et bræt på legeskur ved store legeplads skal udskiftes. ML sørger for at det indgår i
legeudvalgets arbejde.
Teknik og Miljøudvalget (TMU): Drøftelse af nyt fjernvarmeprojekt dog uden tilslutningspligt.
Projektet forudsætter tilskud fra fjernvarmepuljen for at kunne realiseres. Flere af de forhold
som bestyrelsen forholdt sig kritisk til ved forrige fjernvarme projekt er blevet korrigeret, men
der er fortsat et gab mellem projektets beregninger for kundernes omkostninger til gas og den
virkelige verden. Projektet er overordentlig optimistisk idet de f.eks. forventer, at ca 50 % af de
potentielle kunder har skiftet til fjernvarme indenfor 1 år.
Projektet forventes behandlet på Kommunalbestyrelsesmøde (KB) 13.oktober og derefter 4
ugers offentlig høring samt borgermøde 27.oktober. Det nye fjernvarmeprojekt optages som
særskilt pkt. på dagsorden fremover.
3. Udvalg
a. Ordensudvalg
Intet at bemærke
b. Jubilæumsudvalg
Forslag om at afholde jubilæumsfest medio juni 2022. DM: Efter facebookopslag har 2
medlemmer henvendt sig og ønsker at hjælpe med afvikling af fest. DM spørger Julie
Jakobsen om hun fortsat vil hjælpe. HB og DM har måske mulighed for at arrangere
orkester.
c. Legepladsudvalg
ML afholder møde med udvalget den 23. september. Primære opgaver: maling af store
legeplads, reparation af taget på legeskur samt øvrig vedligehold. Lille legeplads trænger
også til maling.
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4. Regnskab
Kasse
Bank
Jubilæumskonto
Formuekonto
I alt

392,00
166.104,45
84.750,00
380.858,03
632.104,48 kr.

5 restanter for 2020. JJ +HT kontakter de pågældende. 40 restanter 2021.
DM har indkøbt vimpel og flag.
5. Arrangementer
a. Fastelavn aftales næste år
b. Generalforsamling aftales næste år
c. Sankt Hans aftales næste år
6. Letbane
Stadigvæk dårlig skiltning. Park Alle og Ringvejen dårlige trafikforhold for gående og cyklister.
DM skriver til Letbaneseleskabet om ofte forekommende sandskred på Banemarksvej ved
ringvejsbroen.
7. Ældrecenter
Vesterledparken stadig ikke brugbar for foreningens beboere. Der er store huller med fare for at
komme til skade. LJ skriver på ny til kommunen.
8. Foreningens hjemmeside
Opdateret med referat fra bestyrelsesmøde, bestyrelsesmedlemmer, arrangementer.
JF opdaterer nye vedtægter og fremsender til bestyrelsen med henblik på særskilt gennemgang
på førstkommende bestyrelsesmøde.
9. Eventuelt
Næste møde 26.oktober hos JF
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