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Referat fra bestyrelsesmøde i Vesterled Grundejerforening 4.1.16 hos Y.
Justesen, Østervang 9.
Dagsorden:
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4.2
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Til stede:
Y. Justesen, J. Petersen, J. Frederiksen, D. Madsen, F. Thomsen, C. Mortensen, S.W. Nielsen.
(DM indtræder som nyt 2 årigt bestyrelsesmedlem som følge af Hedera fusion).
1.

Godkendelse af referat.
Referat fra møde d. 26.11.15 godkendt.

2.

Næste møde.
Hvor intet andet er anført afholdes mødet hos Y. Justesen, Østervang 9.
Søndag d. 7.2.16 Fastelavn kl. 10.30. Bestyrelsen mødes kl. 10.00.
Torsdag d. 11.2.16 kl. 18.30.
Onsdag d. 16.3.16 Generalforsamling kl. 19.30. Bestyrelsen mødes kl. 19.00.

3.

Meddelelser.
• Teknisk Forvaltning/Planafd. Brøndby Kommune har fremsendt høring om
udstykning af Park Alle 312 med dispensation af gældende Lokalplan 214.
SWN fremsender høringssvar med anbefaling om, at der ikke gives dispensation.
• Grundejer har fremsendt ønske om yderligere mål på Stævnet til mindre børn.
Bestyrelsen ser positivt på det fremsatte ønske. FT undersøger markedet og priser.
• I forbindelse med ”tungt snefald” i november er Lundens træer og de tilstødende
grundejere blevet påvirket. Medlem af Vesterled Facebook gruppen har haft besøg
af hyret entreprenør (Fa. Alpingruppen), der på vegne af DSV ejer skal/vil ”rydde
op” for væltede træer på DSV grundstykke i Lunden. Indlægget har efterfølgende
ført til ønsker/forslag/debat i gruppen i forhold til Lunden. FT har i debattråden bl.a.
henvist til foreningens hjemmeside mht. Lunden.
JF kontakter Brøndby Kommune vedr. dagens status om firma ejerforhold på
grundstykker i Lunden mhp. en evt. direkte foreningshenvendelse.

4.
4.1

Udvalg.
Ordensudvalg.
Ingen sager.
Miljørepræsentantskab.
Afventer indkaldelse til møde.

4.2

1

Vesterled
Grundejerforening

2605 Brøndby

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

5.

Regnskab.
Kasse
Bank
Formuekonto
I alt

1.986,00
18.002,18
326.723,76
346.711,94

6.

Forslag om sammenlægning af Vesterled og Hedera Grundejerforeninger.
Fusion med Vesterled som fortsættende forening er vedtaget hos GF Hedera.
Hedera nedlagt med udgangen af 2015 som selvstændig forening.
CM har kontaktet tidligere kasserer i Hedera mhp. overdragelse af formue og
medlemsfortegnelse. DM assisterer i dette arbejde.
CM kontakter Advodan mhp. tinglysning af fusionen i forhold til gældende
servitutter/deklarationer for det tidligere Hedera område.
Punktet lukkes og behandles efterfølgende under meddelelser og regnskab.

7.

Fjernvarme.
Afsluttende møde med Teknisk Forvaltning og Brøndby Fjernvarme afholdt 3.12.15.
Evt. fælles medlemsmøde er aftalt mellem grundejerforeningerne til medio februar i
forhold til Forvaltningens politiske indstilling/anbefaling. Indstilling/anbefaling
forventes i løbet af jan. måned. Evt. fælles medlemsmøde blev drøftet.

8.

Letbane.
BH og SN deltog i dec. 15 i beboermøde på Lyngtoftevej. Beboerne har sendt
skrivelse til Brøndby Kommune. Kommunen har via mail d.d. inviteret beboerne til
møde d. 7.1.16 kl. 16.00. SWN deltager på vegne af bestyrelsen.
8.2. Fastelavn.
C.M: Boller, mælk, sukker, præmier, flag.
Y.J: Slikposer, plastikskeer.
B.H: Opslag, billetafhentning hos J.P. og B.H. i perioden lørdag d. 16.1. -31.1.
SWN: 7 Tønder, 6 bamser, 1 voksen-præmie, 7 konge- og dronningekroner,
plastikkopper og billetter.
J.P: Kassen med køller og tovværk, megafon.
Alle medtager kaffe og the. (Afbud fra BH).

9.

Foreningens hjemmeside.
Principiel drøftelse om hjemmesidens muligheder og fremtidig mailkorrespondance
såvel intern som ekstern i bestyrelsen. Efter ordinær generalforsamling bruges
tildelte mailkonti. Evt. hjælp til PC opsætning kan fås hos webmaster Janus.
Opdateres med:
• Referat fra møde d.d.
• Løbende opdatering vedr. fjernvarmeprojektet.
• Løbende opdatering om letbane.

10.

Eventuelt.
Ingen emner.

Referent S. W. Nielsen
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