Vesterled
Grundejerforening
2605 Brøndby

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

Dagsorden til bestyrelsesmøde i Vesterled Grundejerforening 17. maj 2022
Mødet afholdtes kl. 18:30 hos Michael Lundov, Svanedammen 8.
Til stede: LJ, HT, DM, JF, ML, HB
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra den 5. april 2022
Referat godkendt og lagt på hjemmesiden.
2. Meddelelser
Navn og adresseliste for bestyrelsen revideret
Kommunen inviterede til møde vedr. grøn omstilling. den 28. april, men ingen fra bestyrelsen
deltog. Følger sagen via referater fra de politiske udvalg.
3. Udvalg
a. Ordensudvalg –
Intet at bemærke
b. Jubilæumsudvalg – Betaling og mail krydsrevideret i alt 175 betalende deltagere. DM
kontakter band mht. endelig aftale. Bestyrelsen mødes 17:30. LJ byder velkommen til
festen.
c. Legepladsudvalg
Udvalget følger op på om legepladsen lever op til reglerne. Udvalget arbejder videre
med forbedring af store legeplads herunder om projektet kan deles op i etaper fremfor at
gennemføre hele projektet på én gang.
4. Regnskab
Kasse
Bank
Jubilæumskonto
Formuekonto
I alt

392,00
235.543,23
128.550,00
379.791,98
744.277,21 kr.

10 restanter for 2021. 5 restanter for 2020. HT har afleveret rykkere.
5. Arrangementer
a. Fastelavn – Aftales næste år
b. Generalforsamling 24.marts 2022 – Referat omdelt og lagt på hjemmeside.
c. Sankt Hans – ser ud til at kunne afholdes i år. Bestyrelsen mødes kl.17.DM arrangerer
heks. Huskeliste:Øl, vand, chips, små slikposer, papirposer+aviser og tændvæske, Kul til
børnebål, grillstartere, stålplader, snobrødsdej, marmelade, byttepenge,. Bord og
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pavillon, rive, spand. Palle til børnebålet. JF laver opslag på hjemmeside samt facebook
ca. 1.juni. Børn/forældre skal huske pinde til snobrødet – vil fremgå af opslaget.
Bål tændes kl 21. HB hat søgt kommunen om tilladelse til bål afbrændning. LJ søger
politiet om tilladelse til salg af øl og vand mv.
6. Letbane
Intet nyt.
7. Fjernvarme
Indtil videre ikke nogen oplysninger om Brøndby Fjernvarme vil afholde møde for foreningens
medlemmer. Brøndby fjernvarme svar på vores spørgsmål skal ligges på vores hjemmeside.
8. Ældrecenter Vesterled
HOFOR har fjernet hegn mv. og pt. fremstår meget af Vesterledparken som en mark.
9. Foreningens hjemmeside
HB og JF har afholdt møde med webmaster, og vi kan i princippet gøre som vi har lyst til i
forhold til at gøre hjemmesiden mere intuitiv. Divese ideer til forbedringer blev diskuteret
herunder at forbedre informationen for nye borgere som tilflytter området. HB og JF har aftalt
møde den 30.maj for at arbejde videre med forslagene.
10. Eventuelt og næste møder
7. juni hos JF
23. juni : Sankt Hans
6. september inkl. Rundgang 17:30 hos HT
4.oktober hos HB
8.november hos LJ
10.Januar hos JF
7.februar hos HT
19. februar Fastelavn
7.marts hos HB
23.marts:Generalforsamling
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