
 
Generalforsamling i Grundejerforeningen Vesterled d. 6/2-2019 
i sognegården. 
 

1. Valg af dirigent blev Flemming Lundgren 
 
2. Formandens beretning. 

 
Tim Andersen beretter om året 2018 der gik i Vesterled. Den nye ordning 
med udlicitering af Grønne arealer, som vi alle har nydt godt af. 
Nabohjælp som er startet op og er i fuld gang med mange brugere. 
Sommerfesten 2018 blev afholdt traditionen tro.  Og græsslåmaskinen er 
til salg på hjemmesiden, hvis et medlem af foreningen skulle være 
interreseret i at købe den. 
 

3. Revideret regnskab som blev godkendt. 
 

4. 2 indkommende forslag. 
 

Forslag 1: Sommerfest 2019. Poul og Birthe V23 samt bestyrelsen meldte 
sig til planlægning af denne. 
 
Forslag 2: At fortsætte med den eksterne hjælp til pasning af volden. 
Forslaget blev godkendt. Man vil fra bestyrelsens side sørge for at der 
plantes flere planter, hvor der mangler, samt holde møde med gartneren 
omkring vores ønsker, bla blev det besluttet at vi gerne vil bruge flere 
ressourcer til denne post. 
 
Der blev foreslået saltning af vejen. Der er rettet henvendelse til 
kommunen, men de har ikke Vesterled med i deres prioritering. 
Det er dog stadig vigtigt at vi i Vesterled selv sørger for den alm 
snerydning af fortov m.m. 
     



5. Budget 2019 godkendt 
 
6. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter. 

 
Tim Andersen V35 
Rune Petersen V34 
Frida van Jaarsveldt V11 
Jonas Pommergaard V40 
Lene Holme V19 
Jan Jørgensen V37 
Keld Juhl V15 
Birthe Jensen V23 
 

7. Eventuelt 
Der er set en omstrejfende rotte i Vesterled, og der er taget kontakt til 
rottebekæmpelse i kommunen. 
 
Der bliver spurgt til radon målinger i området, og eventuelle målinger vil 
blive videregivet til grundejerforeningen. 
 
Hjemmesiden trænger til fornyelse, så hvis nogle har lyst til prøve kræfter 
med denne opgave, må de meget gerne kontakte bestyrelsen. 
 
Grundejerforeningen har en Facebook side som mange er glade for og 
bruger til fælles info. 
 
Husk at melde ny mail adresse til grundejerforeningen. 
 
Tim har fået lavet klistermærker til skraldespandene med “Her må du 
gerne smide din hundepose”,hvis nogle er interesserede kan man få det 
hos Tim V35. 
 
19 naboer var samlet og 16 husstande var repræsenteret. 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 

 
 


