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Til stede:
L. Jacobsen, S.W. Nielsen, D. Madsen, H. Thomsen, B. Henriksen, F. Thomsen.
1.

Godkendelse af referat
Referat fra møde d. 4.2.2019 godkendt ved rundsendelse.

2.

Næste møde
Torsdag d. 28.3. kl. 19.30 Generalforsamling. Bestyrelsen mødes kl. 19.00.

3.

Meddelelser
• Støjhandlingsplan 2018-2023. Teknik- og miljøudvalget har d. 20.3.2019
vedtaget forslag til støjhandlingsplan. Forslaget fremsendt fælles fra
Bakkegård Vest, Grønneled og Vesterled grundejerforeninger om støjværn
ud til Sdr. Ringvej er afvist og prioriteres ikke. Brøndby Kommune vil efter
etablering af Letbanen belægge Sdr. Ringvej med ny støjreducerende asfalt.
• Brøndby Kommunalbestyrelse har afholdt temamøde d. 20.2.2019 om
Kommuneplan 2019. Kommuneplanen er gældende for en 4-årig periode og
indeholder bl.a. planer for Kirkebjerg, Letbane, forpladser og udpegning af
nye boligområder herunder Banemarksvej. Planen forventes i høring til
sommer.
• Spildevandsplan. Teknik- og miljøudvalget har vedtaget indstilling om, at
Kirkebjerg og Vesterled skal overgå fra fælleskloakering til
separatkloakering, hvor regnvand skilles fra almindelig spildevand.
Begrundelse for indstillinger for Vesterled: ”Skabe mere plads i
kloaksystemet og aflaste spildevandsbassinet ved det nye ældrecenter,
således at det bliver muligt for HOFOR på sigt at nedlægge
spildevandsbassinet”. Derudover: ”Husene i området har sådan alder, at vi i
forbindelse med køb og salg forventer nedrivning/nybygning af huse og
derfor vil en omlægning af kloaksystemet være naturlig”.
SWN og LJ vil stille spørgsmål til planen på Miljørepræsentantskabsmøde d.
5.3.2019.
Forslaget lægges på foreningens hjemmeside og på Facebook.
Grønneled og Bakkegård Vest grundejerforeninger kontaktes for eventuel
fælles reaktion.
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•
4.
4.1

4.2

5.

Sagen følges nøje af bestyrelsen.
SWN deltog i afskedsreception med redaktør på Folkebladet, Heiner Lützen.

Udvalg
Ordensudvalg
Intet at bemærke.
Miljørepræsentantskab
Næste møde 5.3.2019.
Regnskab
Kasse
824,00
Bank
134.239,93
Jubilæumskont 28.050,00
Formuekonto 380.584,93
I alt
543.797,86
2 restanter for 2018. Sidste rykker afleveres med varsel om inkasso.
Regnskab for 2018 gennemgået og drøftet. Fremlægges til godkendelse på
generalforsamling.
Budget for 2020 gennemgået og drøftet. Fremlægges på generalforsamling.

6.

Fastelavn og generalforsamling
Fastelavn
Et velbesøgt og succesfuldt arrangement.
Der blev udleveret 175 billetter, heraf 30 gæster.
Generalforsamling
Indkaldelse BH sender til SWN, som kopierer og afleverer til LJ, som sørger for
uddeling.
Indkøb øl, vand, sodavand-DM.
SWN rundsender udkast til beretning til kommentering.

7.

Bebyggelsesprojekter og ældrecenter
Glostrup Kommune har bebyggelsesprojekt på Glosemosevej i høring.
Brøndby Kommunes Social- og sundhedsudvalg har d. 20.2.2019, som lukket punkt
behandlet anlægsbevilling til Ældrecenter Vesterled.
Afventer stadig forvaltnings- og politisk behandling af forhøringssvar.

8.

Letbaneprojekt
Afventer nyt udspil fra Brøndby Kommune om udformning af stationsforplads.

9.

Foreningens hjemmeside
Opdateret med sidste referat.
Indkaldelse til generalforsamling med bilag lægges op.

10.

Eventuelt
- Opslagstavlerne skal have skiftet plader. SWN undersøger.
Referent B. Henriksen
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