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Referat fra bestyrelsesmøde i Vesterled Grundejerforening 05.09.16 hos Y. 
Justesen, Østervang 9. 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat. 
2. Næste møde. 
3. Meddelelser. 
4. Udvalg. 
4.1 Ordensudvalg. 
4.2 Miljørepræsentantskab. 
5. Regnskab. 
6. Sankt Hans 
7. Åben 
8. Letbane.  
9. Foreningens hjemmeside. 
10. Eventuelt. 

 
Til stede: 
Y. Justesen, S. Nielsen, D. Madsen, C. Mortensen, B. Henriksen, L Jacobsen, J. Frederiksen, F. 
Thomsen 
  
1. Godkendelse af referat. 
 Referat fra møde d. 26.5.16 godkendt. 

Mødet d. 8.8.16 blev aflyst 
 

2. Næste møde. 
 Hvor intet andet er anført afholdes mødet hos Y. Justesen, Østervang 9 

Torsdag d. 13.10. kl. 18.30 
Mandag d. 14.11. kl. 18.30 
Mandag d. 9.1.2017 kl. 18.30 
Torsdag d. 2.2. kl. 18.30 
Søndag d. 26.2. Fastelavn. Bestyrelsen mødes kl. 10.00 
Onsdag d. 22.3. Generalforsamling. Bestyrelsen mødes kl. 19.00 
 

3. Meddelelser. 
• Bestyrelsen har været på rundgang. Der blev uddelt 29 påmindelser til 

grundejere om manglende vedligehold af fortov. 
Der sendes mail til Brøndby Kommune og Hofor om manglende vedligehold 
på Sdr. Ringvej og omkring vandværk. 
I mail til Brøndby Kommune omtales ligeledes vintervedligehold, hvor 
grundejere ikke har direkte adgang til fortov. 

 • Medlem på Havremarksvej har i mail klaget over manglende aftensol pga. de 
høje træer i Lunden og udbeder sig samtidig bestyrelsens holdning, samt om 
vi har en fremadrettet plan mht. højden på træerne.  
Medlemmet har fået svar, hvori ejerforhold, lovgivning og muligheder er 
beskrevet mht. Lunden. 

• Der opsat en hjertestarter på Sognets Hus/Hedegrænsen. 
• Flere veje i området har netop fået ny belægning. Der er tale om 

sparebelægning, hvor tjære og granit sten udlægges og tromles. Mange 
medlemmer har klaget over belægningen og fremført forskellige 
kritikpunkter, herunder om belægningens karakter, tidspunkt for arbejdets 
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udførelse, manglende belægning ved parkerede biler, manglende varsling 
m.m. Bestyrelsen er enig i de fremførte kritikpunkter og tilskrev Brøndby 
Kommune. Ved lignende arbejder i fremtiden vil grundejerne blive varslet.  
Arbejdet er nu afsluttet bortset fra efterfejning og markering af 2 bump på 
Østtoftevej er afsluttet. Der er ikke opmalet hajtænder. 
Vejene i foreningens område er offentlige, hvorfor valg af vejbelægning 
bestemmes af kommunen. 

• ”Bustur i Brøndby” – invitation fra Brøndby Kommune til en rundtur i 
kommunen med fremvisning af nuværende og fremtidige anlægsarbejder. 
Afholdes d. 13.9. kl. 16.00. SWN og CM tilmelder sig. 

• Brøndby kommune har inddraget Vesterledparken i overvejelser om 
etablering af nyt plejecenter. 
En grundejer har af egen drift været rundt og indsamle underskrifter til 
fordel for et plejehjem i Vesterledsparken. Grundejeren efterlyste 
bestyrelsens opbakning.  
Bestyrelsens holdning er, at det er vigtigt med grønne områder og ønsker 
derfor ikke en del inddraget til plejecenter eller andet byggeri. Bestyrelsen 
fremsender skrivelse til Brøndby kommune. SWN laver udkast. 
 

4.  Udvalg. 
4.1 Ordensudvalg. 

Intet at bemærke. 
 

 4.2 Miljørepræsentantskab. 
Møde afholdes 6.9.2016. 
 

5. Regnskab. 
Kasse                  2.030,00  
Bank                  28.661,99 
Formuekonto    426.723,76 
I alt                 457.415,75 

    
 Restanter: 0 

 
6.  Sankt Hans 

Det var en god aften indtil regnen kom. 
Regnskabet er ikke endelig afsluttet, men underskuddet er omkring 2000 kr.  
Brøndby Kommune har afhentet resterne af bålet. 

  
7.  Åben 
  
8. Letbane. 

Anlægslov er vedtaget i folketinget. Letbanestrækning i udbud. Brøndby 
kommunalbestyrelse har vedtaget navne på de to kommende letbanestationer i 
kommunen. Sdr. Ringvej/Park Alle kaldes ”Kirkebjerg” og Sdr. 
Ringvej/Vallensbækvej kaldes ”Brøndbyvester”. 
I løbet af 2017 vil forhandlinger med berørte grundejere om ekspropriering 
påbegyndes af Brøndby kommune og Letbaneselskabet   

  
9. Foreningens hjemmeside 
 Opdateres med: 

• Referat fra møde d.d. 
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• Hjertestarternes placering i området 
• På hjemmesiden laves et nyt punkt Høringssvar, hvor alle bestyrelsens 

høringssvar lægges ind. Høringssvar vedrørende konkrete grundejere 
anonymiseres. 

• Link til fjernvarme slettes fra forsiden. 
 

10. Eventuelt 
• Elektronisk opbevaring af dokumenter. Tages op til efteråret 
• Kølevogne på Kornmarksvej, SWN undersøger forholdene. Udsat. 
• Jubilæumsfest år 2020. CM undersøger reglerne for foreningens bidrag til 

afholdelse af fest for foreningens medlemmer. Udsat.  
• Flagstangen skal lægges ned for at sætte ny flagsnor i. SWN, CM og JF 

aftaler tidspunkt. 
• Det flytbare bord/bænk-sæt på Stævnet er gået i stykker. FT bestiller et nyt 

og får det gamle fjernet. 
  
 Referent B. Henriksen 
 
 
 


