
Vesterled
Grundejerforening www.vesterled-gLdk Brøndby, d. 2.3.2020

E mail: tormand@vesterled-gf.dk

indkalder til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020

Torsdag d. 26.3. kl. 19.00
p Brøndbyvester Skole, Tornehøj 3, Brøndby,

(tidligere Tjornehøjskolen).

DAGSORDEN
Ifølge vedtægternes § 6, stk. 4:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning fra bestyrelsen.

3. Beretning fra de af generalforsamlingen nedsatte udvalg - Jubilæumsudvalget.

4. Det reviderede årsregnskab samt budget for indeværende år.

5. Indkomne forslag

Forslag fra Jubilæumsudvalget, nedsat på forrige generalforsamling, om jubilæumsarrangement

til september—vedlagt indkaldelsen. -

Forslag om nedsættelse af et multibaneudvalg—vedlagt indkaldelsen.

6. Fastsættelse af kontingent for året 2021. Foreslås uændret til 300 kr. pr. husstand, hvor

jubilæumsfond samtidig nedlægges.

7. Fastsættelse af diæter og honorarer for 2021 — Foreslås uændrede. -

8. Valg (alle ordinære valg gælder for to årjf. foreningens vedtægter).

a. Formand (på lige år) — Steen Westergaard Nielsen afgår.

Bestyrelsen indstiller Lise Jacobsen.

b. 2 bestyrelsesmedlemmer: Heine Thomsen og Dorette Madsen genopstiller.

c. i suppleant til bestyrelsen (ledig): Bestyrelsen indstiller Michael Lundov.

d. Revisor: Henrik G. Pedersen afgår (fraflyttet): Bestyrelsen indstiller Ulrik Ougaard.

i revisorsuppleant: Bestyrelsen indstiller Filip Thomsen.

9. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne

/
formand.

NB: Ifølge vedtægternes § 5, stk. 8 kan ét medlem kun repræsentere ét fraværende medlem og kun ved
en dateret skriftlig fuldmagt, som skal afleveres til dirigenten.

Nærværende indkaldelse bedes medbragt på generalforsamlingen



Forslag om etablering af multibane-udvalg i Vesterled GF

Vesterled GF’s generalforsamling den 26. marts 2020

30. januar 2020

Der stilles hermed forslag om, at Vesterled GF nedsætter et udvalg, som skal undersøge
mulighederne for etablering af indhegnet multibane på asfaltarealet ved den store legeplads.

Udvalget skal stå for at indhente tilbud på udvalgte banetyper og undersøge finansieringsmuligheder,
inklusiv eventuelle tilskudsmuligheder. Finansieringsløsningen skal vælges i samråd med Vesterled
GF’s bestyrelse.

Udvalget skal have bestyrelsens tilsagn til det valgte forslag og finansieringsløsning, inden det
fremlægges til afstemning på næstkommende generalforsamling, med en maksimal ramme for
anskaffelsessum på 250.000 kr. inkl. moms.

Beliggenhed: (“Den store legeplads”)

Asfalt areal er nu Ca. 20x30 meter.

Eksempler på banestørrelser:

7x11 meter
10x19,S meter
12x24 meter

Alt efter hanens størrelse kan den placeres på
tværs af arealet eller i midten på langs.
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Forslaget er indsendt at Shakeel Juma, Svanedammen 6



Forslag fra iubilæumsudvalget til behandling på generalforsamlingen den 26.

marts 2020 i forbindelse med Vesterled GF.s 100-års jubilæum.

OPLÆG:

Vesterled GF har 100-års jubilæum den 15. oktober 2020. Da datoen ligger i skolernes efterårsferie
har jubilæumsudvalget valgt at rykke fejringen, med en forventet dato, til lørdag den 12. september
2020. (Alternativ dato er lørdag den 19. september 2020).

Vi har i jubilæumsudvalget valgt at arrangere en dag der både tilgodeser Vesterleds børn og voksne,
og har derfor opdelt jubilæumsdagen i 2 arrangementer.

Børne-jubilæum s-a rra nge ment:
Børnearrangementet skal afholdes på Stævnet, den 12. september 2020 mellem kl. 11-13, hvor alle

børn og barnlige sjæle kan deltage og få en hyggelig formiddag.
Arrangementet vil indeholde forskellige boder, hoppeborg mm., hvor børnene kan hygge sig
sammen. Jubilæumsudvalget påtænker at udarbejde en Børnebillet til et symbolsk beløb (10kr.),
som giver adgang til boderne samt nogle af madboderne for børnene. Jubilæumsudvalget er ved at
skaffe sponsorer til så mange aktivitets- og madboder som muligt. Der planlægges også at lave en
kaffe og kage bod til fremmødte voksne og børn. Jubilæumsudvalget er ved at finde frivillige
hjælpere til at stå i boder, samt at lave kaffe og kage.

Voksen-jubilæums-arrangement: . -

iubilæumsudvalget harforhåndsreserveret Michael Laudrup Loungen på Brøndby stadion
den 12. september 2020, samt den 19. september 2020, som alternativ dato: Der kan først endelig
bookes, når vi kender det endelige antal deltagere.
Arrangementet er kun for voksne (fra 18 år) og vil forløbe imellem 18.00 — 01.00.
Arrangementet indeholder bl.a. velkomstdrink, forret og buffet, samt øl, vin og vand ad libitum med
efterfølgende dans til liveband.
Arrangementet har en egenbetaling på 275 kr. pr. deltager.
OBS: Endelig reservation/bestilling hos Brøndby Stadion afhænger af beslutningen på
generalforsamlingen.

iubilæumsskrift:
Ud over arrangementerne er jubilæumsudvalget igang med at udarbejde et jubilæumsskrift, der vil
indeholde begivenheder, historik og billeder fra Vesterled gennem de seneste 10 årtier.
Jubilæumsskrivelsen omdeles til alle husstande i grundejerforeningen.

Sponsorer:
Jubilæumsudvalget arbejder på at finde så mange sponsorer som muligt til at dække nogle af vores
udgifter til henholdsvis børne- og voksenarrangementet. Sponsorater kan både indeholde beløb, men
også genstande, der kan uddeles til arrangementerne eller indgå som præmier eller underholdning.
Som sponsor bliver man anført i jubilæumsskriftet og i en periode på foreningens hjemmeside og
områdetavler samt på sponsoroversigter ved begge arrangementer.
Efter aftale kan det også være muligt at få en sponsor støttet bod ved børnearrangementet.

Tilmelding:
Efter vedtagelse på generalforsamlingen vil der efterfølgende blive omdelt tilmeldingsblanket med
frist og betaling.



BUDGET:

Indtægter:
Vesterleds jubilæumsfond (opsparet) 85.350 kr.
Sponsorater (forventet) 20.000 Rr.
Egenbetaling voksenarrangement (ved 200 tilmeldte x 275 kr.) 55.000 Rr.
Indtægter i alt (forventet) 160.350 kr.

Udgifter:
Jubilæumsskrift (tilbud indhentet) 15.000 kr.
Børnearrangement (forventet) 10.000 kr.
Voksenfest, kuvertpris jf. tilbud (ved 200 tilmeldte x 750 Rr.) 150.000 kr.
Voksenfe5t, mu5ik/underholdning (tilbud indhentet) 20.000 kr.
Udgifter i alt (forventet) 195.000 kr.

Resultat (forventet) -34.650 kr.

Det bemærkes, at budgettet er baseret.på tilmeldinger/deltagerantal i forhold til tidligere
jubilæumsarrangementer (voksendeltagere), de vedtagne forslag på sidste års generalforsamling om
nedsættelse at et jubilæumsudvalg og dets opgaver samt den vedtagne beslutning om en
jubilæumsfond på generalforsamlingen i 2017.

Udvalget indstiller, at forsamlingen vedtager det fremlagte forslag og tager budgettet til efterretning.

Jubilæumsudvalget Vesterled GF — Anja, Mette, Julie og Steen, den 1. februar 2020.



Vesterled Grundejerforening,
2605 Brøndby

Regnskab

Arsrapport 2019

ResultatoDpørelse

Samniefi
01.01.2019-31.12.2019 ligningslal Budget 2019

regnskab 2018

Indtægter kontigent kr. 300 (569 parcelier) kontigent kr300 (569) konhgent kr. 300 (567)

Kontingent kr. 171.000,00 - 170.700 170.100
Renteindtægter

- kr. 273,10 585 200
Indtægter af værdipapirer

- 0 0
Andre indtægter (mægler+ rykkergebyr) kr. 15.925,00 16.689 10.000
Indtægter ialt kr. 187.198,10 187.973 180.300

Udgifter
Generalforsamling 1.526.13 3.358 2.000
Arrangemenler 10.204,45 7.172 10.000
Gaver 836,00 132 1.000
Bestyrelseshonorarer mv. 21.129,20 20.036 26.000
Kontorartikier 1.059 1.000
GartnerarbeJde 60.510,00 62.985 65.000
Reparation, vedligehold og nyanskaffeiser 2.493,75 . 39.785 10.000
Renteudgifter

- 0 0
Gebyrer belalingsoverfersler mm. 4.732,55 5.497 8.000
Hensat jubilæumsfest (kr. 50. pr. medlem) 28.750,00 28.100 28.350
Omdeling 2.276,00 3,402 3.000
Forsikring 7.466,08 7.687 8.000
Diverse, web-domain, advokat, mm. 6.769,58 7.641 14.000
Udgifter Ialt kr. 146.693.74 186.854 176.350
Resultat kr. 40.504,36 1.120 3.950

Balance pr. 31.12.2019

Aktiver Passiver
Kassebeholdning kr. 1.275,00 Egenkapital 01 .01.19 kr. 391.143,76
Indestående pà bankkonto til ordinær drift kr. 111,375,09 Årets resultat kr. 40 504,36

Hensat jubilæumsfest kr. 56 850.00
Egenkapital 31.12.19 kr. 488.498.12

Debitorer kr. 600,00
Kreditorer kr. 62410,00

jubilæumskonto kr. 56.800,00 Gæld i alt kr. 62.410,00
Indestående højrentekonti kr. 380.658,03

Aktiver 1cr. 550.908,12 Passiver kr. 550.908,12



Årsregnskab 2019 for Vesterled Grundejerforening

Bestyrelsens påtegning
Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for 2019 for Vesterled Gnindejerforening.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse. \‘i anser den valgte
regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og
passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Arsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Brøndbyvester, den 3/12 2020
P bestyrelsens vegne

—ieen Næ sen
Form and

Revisionspåtegning

Til medlemmerne i Vesterled Grundejerforening . .

Vi har revideret årsregnskabet for Vesterled Grundejerforening for regnskabsåret 2019.

Bestyrelsen har ansvaret for årsregnskabet. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om
årsregnskabet.

Den udforte revision
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 31.12.2019 samt af resultatet af foreningens aktiviieter ror regnskabsåret 2019.

Brondbyvestern007

Ulrik gaard
Revisorsuppleant

Anvendt regnskabspraksis

Revisor

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.


