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Referat fra bestyrelsesmøde i Vesterled Grundejerforening 14.11.16 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. Åbent.  
7. Åbent. 
8. Letbane.  
9. Foreningens hjemmeside. 
10. Eventuelt. 

 
Til stede: 
Y. Justesen, S. Nielsen, D. Madsen, C. Mortensen, B. Henriksen, J. Frederiksen, F. Thomsen og 
L. Jacobsen. 
 
  
1. Godkendelse af referat. 
 Referat fra møde d. 13.10.16 godkendt ved rundsendelse. 

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

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. 
• Formanden har modtaget en henvendelse fra en grundejer vedr. røggener fra 2-

kammer fyr. Miljøforvaltningen er inddraget i sagen. SWN følger sagen. 
• Brøndby Kommunes Planafdeling har inviteret til møde med bestyrelsen den 

28/11 vedr. deres forventede planer for placering af stationsforpladsen 
Kirkebjerg i vores foreningsområde. SWN, Yj og BH deltager. 

• Planstrategi 2016 – kommunen har givet deres bud på fremtiden og udbeder sig 
input og kommentarer frem til 12/12-16. Bestyrelsen har ingen konkrete input. 

• Mail fremsendt til Teknisk Forvaltning/Materielgården vedr. de ændrede regler i 
Vejloven hvad angår grundejerens pligt til vintervedligeholdelse og renholdelse 
af fortovet, hvor grundejeren ikke samtidig har direkte adgang til sit fortov. 
Teknisk forvaltning vender tilbage med svar når de har set på sagen. 
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4.  Udvalg. 
4.1 Ordensudvalg. 

Intet at bemærke. 
 

 4.2 Miljørepræsentantskab. 
Møde afholdt d. 1.11.16. 
Vedr. den nye vejbelægning i området henvises der til udtalelse fra ingeniøren. 
Der arbejdes med en ny struktur for miljørepræsentantskabet. 
 

5. Regnskab. 
Kasse                  2.030,00  
Bank                  28.222,79 
Formuekonto    426.723,76 
I alt                 456.976,55 

    
 Der er afleveret referater fra Hederas eks. ordinære generalforsamlinger til 

advokaten. Det forventes at tinglysningen kan gå igennem snarest. 
 

6.  Åbent. 

  
7.  Åbent. 
  
8. Letbane. 

Repræsentanter fra bestyrelsen deltager i møde med planafdelingen vedr. 
stationsforplads. Bestyrelsen vil være særlig opmærksom på afskærmning for lys, 
lyd og trafik, adgangsforhold, afsætningspladser og parkeringsforhold for cykler og 
handicapbiler.  

  
9. Foreningens hjemmeside 
 Opdateret med sidste referat og svar vedr. vejbelægning fra forvaltning til 

Miljørepræsentantskabet. 
 

10. Eventuelt 
• Elektronisk opbevaring af dokumenter. Indtil næste generalforsamling 

indsættes referater fra bestyrelsesmøder i papirprotokol, derefter vil kun 
referater fra generalforsamling indsættes i papirprotokol som det fremgår af 
vedtægterne.  
Referater fra bestyrelsesmøde vil fremover blive arkiveret på ekstern 
harddisk opbevaret af sekretæren og på foreningens hjemmeside. 

• Jubilæumsfest år 2020. På generalforsamlingen skal fremlægges et konkret 
forslag. Forinden undersøges forskellige muligheder. 

• Bord/bænksæt på Stævnet, tages op til foråret. 
 

  
 Referent B. Henriksen 
 


