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Referat fra bestyrelsesmøde i Vesterled Grundejerforening 06.02.2017 hos Y.
Justesen, Østervang 9.
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Til stede:
Y. Justesen, C. Mortensen, B. Henriksen, J. Frederiksen, F. Thomsen, S.W Nielsen.

1.

Godkendelse af referat.
Referat fra møde d. 09.01.2017 godkendt ved rund sendelse.

2.

Næste møde.
Hvor intet andet er anført afholdes mødet hos Y. Justesen, Østervang 9.
Søndag d. 26.2. Fastelavn. Bestyrelsen mødes kl. 10.00.
Onsdag d. 22.3. Generalforsamling. Bestyrelsen mødes kl. 19.00.

3.

Meddelelser.
• Henvendelse fra medlem med forslag om lukning af Hedegrænsen og
Hvedemarksvej v/ Stævnet og i den forbindelse, et ønske om indsnævring af
vejen og etablering af cykelvenligt område. Området er ikke nærmere
defineret af medlemmet.
Bestyrelsen vil ikke anbefale forslaget om lukning mellem Hedegrænsen og
Hvedemarksvej, da det vil dele foreningens område i to og forringe
mulighederne for samkørsel for områdets beboere.
Forslag om indsnævring af kørebanen og etablering af cykelvenligt område
kan bestyrelsen muligvis bakke op om efter en nærmere beskrivelse.
Grundejeren henvises til at henvende sig til Brøndby kommune.
• Debat i Facebookgruppen vedr. affald og hundelorte i foreningens område
herunder Lunden. Nogle mener, bestyrelsen skal ”tage affære”.
Lunden er ikke foreningens område, og bestyrelsen har ikke forslag til
yderligere indsatser end tidligere.
I foreningens område vil bestyrelsen forsøge med et stativ med Hundeposer,
og så efterfølgende vurdere om det har hjulpet.
På generalforsamlingen opfordres til at alle rydder op efter deres hund.
• Afklaring af gamle sager:
- Oplag af diverse materiel herunder containere på grundstykke trods
gældende lokalplan. Oplag flyttet og sagen afsluttes herfra.
- Røggener fra kombifyr anmeldt til kommunen, som har givet et påbud til
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grundejeren. Sagen afsluttes herfra.
- Vejlovens bestemmelser om pligten til renholdelse og snerydning af
fortove, hvor grundejere ikke har direkte adgang fra grunden. Reglerne
fremgår af kommunens hjemmeside og sagen afsluttes herfra.

4.
4.1

4.2

5.

Udvalg.
Ordensudvalg.
Intet at bemærke.
Miljørepræsentantskab.
Næste møde d. 7.2.
Regnskab.
Kasse
Bank
Formuekonto
I alt

2.030,00
10.045,49
367.868,54
379.944,03

6.

Fastelavn.
BH: Opslag, billetafhentning hos YJ og BH i perioden lørdag d. 4.2. -19.2.
CM: Boller, slikposer, mælk, sukker, flag, pengepræmier, plastkopper og theskeer
SWN: 3 trætønder, 2 paptønder, en voksentønde, 7 bamser, 1 voksen-præmie, 7
konge- og dronningekroner, kassen med køller og tovværk, megafon.
Alle medtager kaffe og the.

7.

Generalforsamling.
Forslag til vedtagelse om etablering af jubilæumsfond, se under pkt. 10 Evt.
YJ har booket lokale på Brøndbyvester skole. Kirkebjergsalen udlånes ikke til
foreninger, da kommunen har standset tilskud. Skolens lokaler kan lånes gratis.
BH har spurgt dirigent Flemming Ernst, og han vil gerne.
Indkøb af øl og vand, engangsglas, YJ
Dagsorden og regnskab sendes til SWN senest d. 28.2.
Kopiering SWN.
Uddeling. CM spørger tidligere uddeler. Senest d. 8.3.
SWN rundsender udkast til beretning til bestyrelsen før generalforsamlingen.

8.

Letbane.
Afventer resultatet af letbane udbud - forventes afklaret i december 2017.
Dispensation til Hovedstadens Letbane fra ”Forskrift for begrænsning af gener ved
bygge- og anlægsaktiviteter i Brøndby kommune”. KB vedtager den 8/2-17
dispensation, hvilket bevirker, at der i anlægsperioden bl.a. gives tilladelse til
natarbejde.

9.

Foreningens hjemmeside
Opdateret med sidste referat
Opslag om generalforsamling.

10.

Eventuelt
• Jubilæumsfest år 2020.
Bestyrelsens holdning er, at der skal arrangeres en markant jubilæumsfest.
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•
•

Foreningens midler inklusiv en kontingentforhøjelse skal sammen med
egenbetaling fra deltagerne betale for festen.
Til generalforsamling 2017 foreslås en kontingentstigning på 50 kr til
hensættelse i jubilæumsfond fra 2018.
Der nedsættes et festudvalg på generalforsamling 2018, som udarbejder et
forslag til godkendelse på generalforsamling 2019.
Bord/bænksæt på Stævnet, tages op til foråret.
Metaltrådnet på Stævnet efterses.

Referent B. Henriksen
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