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Orientering til medlemmerne  
 

Tirsdag den 29. januar 2019 kl. 19.30 afholdtes foreningens generalforsamling på Herstedvester 

Skole.  

 

Omkring 80 grundejere var mødt op. Mødet blev indledt med fællessang, hvorefter  Albertslund 

Forsyning holdt et indlæg vedrørende overgangen til lavtemperaturfjernvarme i 2026, ligesom de 

fortalte om mulighederne for at få installeret et TAO-anlæg.   

 

Fra generalforsamlingen skal følgende nævnes:  

 

Snerydning: Snerydningen fortsætter på det hidtidige niveau. Det er vigtigt at understrege, at det er 

den enkelte grundejer, som har rydningspligten, og at forenigen kun rydder som service.  

 

Veje og stier: Bestyrelsen planlægger at fortsætte udskiftningen af vores fortove, således at vi i 

løbet af foråret udskifter de resterende fortove på Kongsager og i løbet af efteråret de fortove, som 

endnu ikke er udskiftet på Hvidager. Inden arbejdets påbegyndelse vil de berørte grundejere blive 

orienteret skriftligt.  

 

Lokalplan og bygningsreglement: Bestyrelsen skal opfordre til, at man i forbindelse med om- og 

tilbygning, opførsel af carport, skur, hønsehus, hegn eller plantning af hæk sikrer sig, at dette sker i 

overenstemmelse med gældende regler. Lokalplanen er tilgængelig på hjemmesiden.  

 

På vores hjemmeside Vest1.dk finder man al den information, som er vigtig at kende til som 

grundejer. Er der noget, som du synes mangler, hører vi gerne fra dig.  

 

Elektronisk post: Pr. 1. januar 2018 foregår al kommunikation med foreningens medlemmer via 

email. Kun de grundejere, som har tilkendegivet, at de ikke gør brug af mail og pc og derfor ønsker 

papir, vil fremover modtage information i postkassen.  

 

Formandens beretning til generalforsamlingen kan i sin helhed læses på vest1.dk, eller man kan 

alternativt rette henvendelse til formanden og låne et kopi. 

 

Det udsendte regnskab og budget blev godkendt. 

 

Kontingent for 2018/2019 blev fastsat til kr. 1.500 

  

Kontingentindbetaling senest 8. marts 2019.  

 

 

Grundejerforeningens bestyrelse: 

 

Formand  Nils Jul Gjerlev Randager 8  60126543 

Næstformand Pia Larsen  Randager 72  43626682  

Kasserer  Mogens Weber Hansen Randager 69  23433028 

Bestyrelsesmedlem Kent Hansen  Randager 118 20702830 

Bestyrelsesmedlem Søren Mortensen Randager 45  28744644 

 

 

 

VEND 


