Vesterled
2605 Brøndby

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

Dagsorden til bestyrelsesmøde i Vesterled Grundejerforening tirsdag den 7. juni 2022
Mødet afholdtes kl. 18:30 hos JF, Hedegrænsen 56.
Til stede:HT, HB, DM, LJ, AB, ML og JF
Dagsorden.
1. Godkendelse af referat fra den 17. maj 2022
Godkendt og lagt på hjemmesiden
2. Meddelelser
Kontaktformular på hjemmeside virker ikke. JF har rykket Janus.
Der afholdes Loppemarked på stævnet søndag 12.juni.
3. Udvalg
a. Ordensudvalg – intet at bemærke
b. Jubilæumsudvalg – 175 deltagere. Menu er valgt. Bestyrelsen mødes 17:30. LJ byder
velkommen til festen med praktiske informationer om menu mv.
c. Legepladsudvalg – Der afventes revideret tilbud vedr.Rutsjebanen fra virksomheden
Planleg. Ingen lovmæssige krav om tilsyn på vores 2 legepladser. Fornyet drøftelse efter
sommerferien vedrørende forbedring af store legeplads herunder opsplitning i
delleverancer.
4. Regnskab
Kasse
Bank
Jubilæumskonto
Formuekonto
I alt

392,00
233.647,92
128.550,00
379.791,98
742.381,90 kr.

10 restanter for 2021. 5 restanter for 2020. HT har afleveret rykkere.

5. Arrangementer
a. Fastelavn - Aftales næste år
b. Generalforsamling - Aftales næste år
c. Sankt Hans –
HB rykker kommunen for svar fra kommunen om brug af parken til bål samt oprydning
Der er opsat pind for markering af bålplads.
Bestyrelsen mødes kl.17 for enden af Østervang
Der er lavet opslag på hjemmeside og facebook.
AB: Laminerer opslag og hænger på de 2 opslagstavler
AB medbringer rive
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DM arrangerer heks, Øl, vand, chips, små slikposer, marmelade og spand med
opvaskevand
ML: Klare sække, papirposer, tændvæske, tændblokke og kul til børnebål
HT:3xSnobrødsdej, byttepenge
LJ:Klapstole, bord og pavillon, stålplader
LJ har søgt og fået lejlighedstilladelse til salg af øl og vand
JF:Palle til børnebålet
Alle medbringer aviser og alle der har grillstartere medbringer dette
Børn/forældre skal huske pinde til snobrødet + kontanter – vil fremgå af opslaget.
Børnebål tændes kl. 19:30.Voksenbål tændes kl. 21. HB sørger for sang.
6. Letbane
Intet nyt.
7. Fjernvarme
Indtil videre ikke nogen oplysninger om Brøndby Fjernvarme vil afholde møde for
foreningens medlemmer.
8. Ældrecenter
Intet nyt.
9. Foreningens hjemmeside
HB og JF har afholdt brainstormingsmøde og ideer udvekslet. HB og JF fortalte kort om
ideerne. JF sammenskriver emnerne og vil efterfølgende sende videre til bestyrelsen og til
webmasteren med henblik på efterfølgende diskussion, beslutning og implementering.
10. Eventuelt og næste møder
Næste møde afholdes hos HT 6. september kl. 17:30, inkl. rundgang, så medbring cykel. ML
laver opslag til facebook i slutningen af august. JF medbringer ruter og rundgangssedler.
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