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Dagsorden til bestyrelsesmøde i Vesterled Grundejerforening tirsdag den 7. marts 

2023 

 

Mødet afholdtes kl. 18:30 hos Heidi, Østtoftevej 7. 

 

Til stede:  HT, LJ, HB, DM, AB og JF 

 
Dagsorden. 

 

1. Godkendelse af referat fra den 7. februar 2023 

Godkendt og lagt på hjemmesiden. 

 

2. Meddelelser 

Der er en henvendelse om kaotiske trafikforhold på Banemarksvej, med ønske om at det 

kommer på generalforsamlingen. Bestyrelsen mener, at det ikke er relevant at invitere 

kommunen med til generalforsamlingen og diskutere trafikproblemer på Banemarksvej. 

 

3. Udvalg 

a. Ordensudvalg – intet at bemærke. 

b. Legepladsudvalg – intet at bemærke. 

 

4. Regnskab 

Kasse                    2.882,50                        

Bank                253.132,63 

Formuekonto       378.358,12 

I alt                      634.373,25 kr. 

 

8 restancer for 2022. 

 

5. Arrangementer 

• Fastelavn – 160 tilmeldte. Fint arrangement. AB vil udfærdige ”fastelavns skabelon” som 

i punktform beskriver, alle aktiviteter nødvendige for afvikling af fastelavn. Enighed om at 

at slikpose til ca. 25 kr og fastelavnsbolle pr. barn fortsat skal indgå i arrangementet. 

• Generalforsamling- 23.marts kl. 19 

a. Indkøb af vand øl – DM køber. 

b. Kontakt til skolen – Teatersal reserveret. LJ checker praktiske forhold. 

c. Valg – drøftet muligheder. HT checker. 

Mødes kl. 18 – JF medbringer valgsedler. 

• Sankt Hans - aftales senere 

 

6. Revision af ordensreglement 

Uddelt sammen med indkaldelse til generalforsamling. 
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7. Letbane 

Intet nyt. 

 

8. Fjernvarme 

Sidste nyt fra Brøndby Fjernvarme omkring Vesterled er, at de på deres hjemmeside skriver: 

Projektet kom i udbud i starten af februar 2023. Resultat forventes efter 6-8 uger. 

Tilslutningspris skal genberegnes og tidsplan revideres. 71 % har sendt 

interessetilkendegivelse pr.2.marts 2023. Mere information kommer. 

 

9. Ældrecenter 

Så vidt vi erfarer kommer der nogle pavilloner til børnehaven i Vesterledparken som en 

midlertidig foranstaltning. Omfang af byggeri og legearealer er ikke kendt. 

 

10. Foreningens hjemmeside 

Webmaster og JF er i gang med at revidere hjemmesiden. 

 

11. Eventuelt og næste møder 

23. marts: Generalforsamling kl. 19:00.Bestyrelsen mødes ved 18 tiden. 

12.april 18:30 hos AB. Bestyrelsesmøde herunder konstitution  
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