Vesterled
Grundejerforening

2605 Brøndby

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

Referat af ekstraordinær generalforsamling
onsdag d. 22.1.14 i Kirkebjerg selskabslokaler
Dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Orientering om sammenlægning af Vesterled Grundejerforening og

Grundejerforeningen Hedera, herunder gennemgang af nyt fælles
budget, kontingentnedsættelse og nye tilrettede vedtægter samt
præsentation af nyt bestyrelsesmedlem udpeget af Grundejerforeningen
Hedera.
3. Afstemning om sammenlægning, herunder godkendelse af nye ændrede
vedtægter og godkendelse af kontingent for 2014, som nedsættes til kr.
250,00.
4. Afslutning

Der var 34 fremmødte deltagere.
Formanden for Grundejerforeningen Hedera, Alex Rasmussen deltog i
generalforsamlingen.
Referat:
1. Steen Nielsen, Østervang 9, valgt som dirigent.
Dirigenten indledte med at konstatere at den ekstraordinære
generalforsamling er lovlig indkaldt efter foreningens vedtægter.
2. Formanden redegjorde for at de i dagsordenen anførte punkter ikke kan
behandles alligevel.
Bestyrelsen har på baggrund af spørgsmål fra en grundejer henvendt sig
til en advokat, for at sikre at svarene ville være juridisk korrekte. Svaret
fra advokaten betyder at generalforsamlingen får et andet indhold.
Der er en grundlæggende forskel på de to foreninger. Vesterled
grundejerforening var indtil 1959 ejer af et vandværk. Brøndby
kommune købte på daværende tidspunkt vandværket mod at overtage
ejerskabet af områdets veje, stier og fællesarealer. Vejene er skødet
over til kommunen og giver en garanti for, at Brøndby kommune ikke
uden videre kan overgive vejene til grundejerne.
I Grundejerforeningen Hedera er der ikke den aftale. Skulle Brøndby
kommune derfor overgive de 4 veje i Hederas område til grundejerne, vil
alle medlemmerne i en eventuel fælles grundejerforening få fælles
forpligtelse til at vedligeholde de pågældende 4 veje.
Det er en væsentlig ændring i forhold til det, som generalforsamlingen
var indkaldt til.
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Formanden redegjorde for Grundejerforeningen Hederas
generalforsamling. Der blev med baggrund i ovenstående ikke afholdt
afstemning om sammenlægning af de to foreninger. Der blev
enstemmigt tilkendegivet at der skulle arbejdes videre på en
sammenlægning.
Der var forskellige afklarende spørgsmål og forslag fra forsamlingen.
Formanden ønskede en tilkendegivelse af, om der fortsat skulle arbejdes
for en sammenlægning, hvis de omtalte forhold kan afklares til alles
tilfredshed.
Der var enstemmig opbakning til forsat arbejde frem mod en
sammenlægning, såfremt det ikke vil eller kan komme til at betyde
betydelige udgifter for medlemmerne af Vesterled Grundejerforening.
Formanden og bestyrelsen vil efterfølgende i samarbejdet med
Grundejerforeningen Hedera vurdere behovet for yderligere
ekstraordinær generalforsamling.
Sammenlægning blev ikke vedtaget på denne generalforsamling
3. Ikke aktuelt.
4. Formanden og dirigenten takkede for fremmødet og deltagelsen.
Underskrifter:

______________________
Dirigent Steen Nielsen

_______________________
Referent Birgit Henriksen
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