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Dagsorden til bestyrelsesmøde i Vesterled Grundejerforening 5. april 2022 

 

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

 

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

 
Dagsorden 

 

1. Godkendelse af referat fra den 8. marts 2022 

Referat godkendt og lagt på hjemmesiden. 

 

2. Konstituering 

a. Formand: Lise Jacobsen 

b. Næstformand: Dorette Madsen 

c. Kasserer: Heine Thomsen 

d. Sekretær: Jørgen Fredriksen 

e. Kontakt legepladsudvalg: Michael Lundov 

f. Ordensudvalg: Lise Jacobsen og Dorette Madsen 

 

 

3. Meddelelser 

Der er foretaget fældning af nogle træer i Lunden – tilsyneladende efter aftale med firmaerne 

som ejer Lunden. 

 

Forudgående 23C høring vedrørende Ragnesminde Erhvervsområde herunder Lunden behandles 

på Kommunalbestyrelsesmøde den 6.4.2022. Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, 

at høringssvarene indgår i en kvalificering af det videre planarbejde. Forarbejde og analyser til 

lokalplan og kommuneplantillæg løber i foråret 2022, herunder dialogmøder med 

nabokommuner og andre interessenter. Udarbejdelse af planerne sker i løbet af sommeren med 

forventet politisk behandling af planforslagene i andet halvår af 2022. 

 

4. Udvalg 

a. Ordensudvalg – 

Intet at bemærke 

b. Jubilæumsudvalg –  

HT og DM krydsreviderer mail og indbetalinger. Jubilæumsskrift uddeles samtidigt med 

referat fra Generalforsamling. 

c. Legepladsudvalg 

ML indkalder udvalg ift. indkøb af rutsjebane til lille legeplads, vedligehold på 

legepladserne samt videre bearbejdning af forslag behandlet på Generalforsamlingen 

2020. ML undersøger hvornår der skal foretages eftersyn. 
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5. Regnskab 

Kasse  392,00                        

Bank                237.725,37 

Jubilæumskonto     127.550,00 

Formuekonto          379.791,98 

I alt                         745.459,35 kr. 

 

11 restanter for 2021. 6 restanter for 2020. HT afleverer rykkere i denne uge 

 

6. Arrangementer 

a. Fastelavn – Aftales næste år 

  

b. Generalforsamling 24.marts 2022 – begrænset fremmøde men god debat blandt de 

fremmødte. Referat under udarbejdelse. 

 

 

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

muligt at afvikle pga. HOFOR’s opgravnings arbejde samt de mange huller og 

ujævnheder opstået efter geotekniske undersøgelser. Brøndby kommune har lovet 

udbedring når HOFOR er færdige med igangværende dykning forventeligt ultimo april 

2022. 

 

7. Letbane 

Intet nyt- stadig udfordringer med skiltning af omkørsel. 

 

8. Fjernvarme 

Spørgsmål fremsendt til Brøndby Fjernvarme, som er besvaret på mødet i dag. Lægges på vores 

hjemmeside efterfølgende. 

 

9. Ældrecenter Vesterled 

Udførelsen af projektet forventes påbegyndt ved årsskiftet 2023/2024. Projektet forventes 

færdigt i løbet af 2026. Projektomkostninger ca. 464 mio.kr. Kommunalbestyrelsen behandler 

den 6.april lukket punkt 134 på dagsorden benævnt ”Beslutning om mandat til mulig 

projektændring på Ældrecenter Vesterled”. Der kan kun gisnes om, hvad det indeholder. 

 

Huller stadig ikke udbedret. 

 

10. Foreningens hjemmeside 

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

2.kvartal 2022. JF kontakter Janus med henblik på møde i april. 

 

11. Eventuelt og næste møder 

 

Næste møde 17.Maj, Bygmarksvej 14 hos AB 
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