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Dagsorden til bestyrelsesmøde i Vesterled Grundejerforening 8. februar 2022 

 

Mødet afholdes kl. 18:30 hos Jørgen Frederiksen, Hedegrænsen 56.  

 

Til stede:  LJ, HT, DM, JF 

 
Dagsorden 

 

1. Godkendelse af referat fra den 11. januar 2022 

Referat godkendt og lagt på hjemmesiden 

 

2. Meddelelser 

Henvendelse fra medlem, der ønsker ny ”objektiv” information om fjernvarme fra bestyrelsen. 

LJ skriver til medlemmet, at vi ikke har noget imod fjernvarme, men at vi objektivt ønsker at 

gøre medlemmerne opmærksomme på, at der udover fjernvarme er andre alternativer for 

opvarmning. 

 

 

3. Udvalg 

a. Ordensudvalg – 

Intet at bemærke 

b. Jubilæumsudvalg –  

Invitation omdelt til næsten alle. De resterende omdeles i uge 6. Foreløbig 11 

tilmeldinger. Enkelt henvendelse om brugerbetaling Jubilæumsskrift er i fuld gang.  

c. Legepladsudvalg 

Intet nyt. 

 

4. Regnskab 

Kasse  392,00                        

Bank                109.674,97 

Jubilæumskonto       86.800,00 

Formuekonto          379.791,98 

I alt                         576.658,95 kr. 

 

13 restanter for 2021. 6 restanter for 2020. Enighed om fortsat stram kurs i forhold til skyldnere. 

 

Microsoft office pakke: JF skriver til Janus mht. opsigelse.HT checker op på om domæneafgift 

er betalt. 

 

 

5. Arrangementer 

a. Fastelavn –  
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– mødetidspunkt for bestyrelsen 9:30. DM,ML og HB sender oplysning om antal 

tilmeldte til HT den 15.feb,  ML:Har bestilt tønder:2 pap. 3 træ og 1 voksen+ kroner. 

DM;bamser+slik +kopper,mælk, sukker, handsker. HT:Fastelavnsboller+præmier- 

JF:Stige 

LJ:Bat mv. 

Kaffe + Te tager hver især med 

.  

b. Generalforsamling 24.marts 

Teatersal bestilt men endnu ingen bekræftelse. Udkast til beretning og indkaldelse 

gennemgået og revideret. Regnskab 2021 gennemgået og kommenteret. Revisorer 

underskriver inden 15.feb. Budget 2022 fremlægges i lighed med tidligere år på GF. 

LJ kontakter Flemming Ernst ift. dirigent 

 

LJ har spurgt potentiel kandidat om den ledige suppleantpost – endnu ikke noget svar. 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer som er på valg modtager genvalg. Filip Thomsen 

modtager ikke genvalg som revisor suppleant. JF sørger for kopiering af indkaldelse + 

regnskab - ML arrangerer omdeling af indkaldelse senest 14 dage før GF. 

 

c. Sankt Hans - aftales senere men i Vesterledparkens nuværende stand, vil det ikke være 

muligt at afvikle pga. de mange huller og ujævnheder (se envidere pkt. 7) 

 

6. Letbane 

Intet nyt, stadig udfordringer med skiltning af omkørsel. 

 

7. Ældrecenter 

Intet nyt – huller stadig ikke udbedret. 

 

8. Foreningens hjemmeside 

HB og JF vil gennemgå hjemmesiden og komme med forslag til forbedringer formentlig 

2.kvartal 2022 

 

9. Eventuelt og næste møde 

Næste møde den 8. marts og holdes hos HT. 
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