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Referat af generalforsamlingen

i Grundejerforeningen Ny Hvidovre afholdt torsdag den
27. marts 2014 kl. 19.00 i Bibliotekscafeen, Medborgerhuset.
På generalforsamlingen var 73 personer til
stede, som repræsenterede 50 parceller.
Der var indleveret 1 fuldmagt.

Der blev valgt 3 personer til stemmeudvalget,
fra salen blev det Mogens og Morten, og fra
bestyrelsen Hjørdis.

Kl. 18.30 var der spisning, som annonceret i
indkaldelsen.

Gert Hansen gav herefter ordet til formand
Mogens Rieck.

Kl. 18:50 var der introduktion fra Hvidovre Fjernvarmeselskab om etablering i Risbjergområdet.
Kl. 19.30 indledte formanden den formelle del af
generalforsamlingen med at byde velkommen.
Hvidovre Fjernvarmeselskab fortalte om fjernvarmetilslutningen i Risbjergområdet, og der
kom rigtig mange spørgsmål fra salen. Vi får
tilsendt materiale fra dem om emnet, og det vil
blive lagt på vores hjemmeside. Man kan følge
det fremtidige arbejde på www.udbygning.dk.

ad 2) Bestyrelsens beretning
Formanden gennemgik i store træk den udsendte beretning.
Vedr. udbygning af kloakledninger, så har især
Birke Alle været plaget af tung kørsel med entreprenørernes maskiner og vogne. Det har
været svært at råbe kommunen op, så der kunne blive lavet nogle afhjælpeforanstaltninger.
Vi får ikke megen information fra HOFOR, men
vi henviser til HOFORS hjemmeside.

Dagsorden
ad 1) Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Gert Hansen. Han blev
valgt uden modkandidat.
Gert Hansen takkede herefter for valget, og
konstaterede at indkaldelsen var rettidig omdelt
jvf. vedtægterne og samtidig bekendtgjort på
foreningens hjemmeside.
Ingen i forsamlingen havde indsigelser mod
dette.
Herefter oplæste dirigenten dagsordenen, som
også var omdelt til samtlige parceller. Ingen
i forsamlingen havde indvendinger imod indholdet, hvorefter den oplæste dagsorden var
gældende for generalforsamlingen.

I foråret vil der blive arrangeret åbent hus, hvor
man kan få en gåtur i kloakledningen.
Affaldshåndtering
Bolden ligger hos Hvidovre Kommune, og vi
hører vel nærmere.
Festudvalg
Gode ideer modtages gerne, og der er 10.000
kr. i puljen.
Ringstedbanen
Man kan holde sig orienteret på nettet under
www.banestyrelsen.dk.
SGH
(samvirkende grundejerforeninger i Hvidovre)
Bestyrelsen har deltaget i en del møder, og Mogens Rieck er valgt som revisor for foreningen.

Lokalplan
Kommunen har i 2013 udvalgt 5 grundejerforeninger, hvoraf vi er den ene. Man bliver
indkaldt efter tur, og indtil nu er det kun Hvidovre Kirkeby, der har været indkaldt.
Spørgsmål til beretningen:
Bent Andersen, Poppel Alle 23 udtrykte stor
tilfredshed med bestyrelsens håndtering af
mobilmastsagen, og forsamlingen klappede.
Herefter blev beretningen sat til afstemning, og
den blev enstemmigt vedtaget.

Ad 3) Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse

Ad 4)

Indkommende forslag

Ad 4.a) Fra bestyrelsen
Forslag 1 om vedtægtsændring af §18 sidste
afsnit til: ”Et referat af det på generalforsamlingen passerede lægges på hjemmesiden senest
5 uger efter generalforsamlingen”.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ad 4.b) Fra medlemmerne
Forslag 2 om ordensregler (punkt 13) fra
Lisa Hansen, Birke Alle 17A
Første del af forslaget:
”Biler, motorcykler, knallerter, musikanlæg og
andre støjende redskaber skal benyttes, således
at de er til mindst mulig gene for de omboende”.
Dette blev vedtaget.

Kasserer Jan Nielsen fremlagde regnskabet,
som sluttede med et underskud på
35.137 kr., som dækkes af egenkapitalen.
John Pedersen spurgte til de 2x200 kr. under
status, og Jan forklarede, at banken arbejdede
med at finde ud af årsagen til disse beløb.
Jan Gerdes spurgte til den negative kassebeholdning, og svaret fra Jan var, at han havde
lagt nogle penge ud for grundejerforeningen.
Jan spurgte endvidere, hvilken bank vi havde,
som ikke gav renter af indeståendet, og om vi
kunne få en anden bank. Jan fortalte, at vi har
Danske Bank, og at han selv havde prøvet på at
skifte, men ingen ville have os, da vi forlanger
2 underskrivere, når der skal hæves penge o.a.,
og det kan man ikke håndtere for en erhvervsvirksomhed, som vi anses for at være.
Marianne Gerdes spurgte til foreningens
vedtægter, og fik at vide, at de ligger på foreningens hjemmeside. Jan forklarede også at
vi har CVR-nummer, hvilket angiver, at vi er en
virksomhed.
Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget.
Haven er basis for hygge og flotte øjeblikke.
Man er der alligevel, så hvorfor ikke nyde naturens
mangfoldighed?

Foråret er altid smukt og livsbekræftende.
Haven summer af liv og farver.

Ad 5) Budgettet for det løbende og det
følgende regnskabsår forelægges
Kasserer Jan Nielsen fremlagde budgettet for
årene 2014 og 2015.
Jan fortalte at 11 parceller er eksproprieret,
derfor mindre kontingent.
Dorte Nielsen spurgte, hvad broafgift var for
noget. Hjørdis fortalte historien fra gamle dage,
og henviste til vores hjemmeside.
Budgettet blev herefter taget til efterretning.

Ad 6) Fastsættelse af det følgende års

Andel del af forslaget:
Nyt punkt om fester med høj musik.
Fx: ”Høj musik på hverdage skal ophøre eller
foregå inden døre for lukkede vinduer og døre
efter kl. 22. Høj musik i weekender og på helligdage skal ophøre eller foregå inden døre og
for lukkede døre og vinduer efter kl. 24”.
Jørgen Milvang henviste til politivedtægten,
som forbyder høj musik m.m. efter kl. 24.
Ole Andersen intentionerne var flotte, men et
forslag unødvendigt, da der var lovgivning om
emnet.
Johnny Willadsen henstillede, at man viste
hensyn, og informerede naboer, når man skulle
holde fest.
Anden del af forslaget blev nedstemt.

a) Kontingent
Bestyrelsens forslag til uændret kontingent for
det følgende år på kr. 200,- for alm. parceller,
og kr. 400,- for dobbeltparceller blev vedtaget.
b) Indskud
Bestyrelsens forslag til uændret indskud på kr.
100,00 blev vedtaget.
c) Rykkergebyr (Strafgebyr)
Bestyrelsens forslag til uændret rykkergebyr på
kr. 100,00 blev vedtaget.
d) Vederlag til bestyrelsen
Bestyrelsens forslag til uændret årligt vederlag
jf. indkaldelsen:
formand kr. 3.700
sekretær kr. 3.700
kasserer kr. 3.700
De øvrige 2 bestyrelsesmedlemmer modtager
hver et årligt vederlag på kr. 1.400,-.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 7) Valg til bestyrelse
Kasserer Jan Nielsen, som blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Henrik Pedersen-Jagd blev
nyvalgt.
Bestyrelsesmedlem Susanne Egelund Jensen
blev nyvalgt.
Ad 8) Valg til suppleant
1. suppleant Lene Andreasen blev nyvalgt.
Ad 9) Valg til revisor og revisorsuppleant
1. revisor Steen Nielsen blev nyvalgt.
Revisorsuppleant Poul Andersen blev genvalgt.

Ad 10) Eventuelt
Susanne takkede bestyrelsen for det store
arbejde de udførte, og bemærkede, at vi skulle
have flere colaer næste år.
Ole Mulvad foreslog at kommunen opsatte bøtter til metal, således at det udgik af storskraldsordningen, så vi slap for alle ”polakkerne”.
De afgående bestyrelsesmedlemmer Svend og
Hjørdis fik en lille erkendtlighed, som tak for
Deres arbejde i bestyrelsen gennem mange år.
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav
ordet til formanden, som ligeledes takkede for
en god generalforsamling.
Grundejerforeningen Ny Hvidovre, marts 2014

Gert Hansen, Dirigent
Mogens Rieck, Formand
Hjørdis Christoffersen, Referent

En tur i haven med kameraet, er altid garanti for
en masse motiver og en masse farver.

Bestyrelsens sammensætning er herefter
Formand
Mogens Rieck
Englandsvej 450
Tlf. 61 55 11 12

Næstformand
Jens Kyhl
Ege Alle 2
Tlf. 36 49 52 73

Kasserer
Jan Nielsen
Birke Alle 17 A
Tlf. 40 10 67 91

Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Susanne Egelund Jensen Henrik Pedersen-Jagd		
Poppel Alle 25
Poppel Alle 42
Tlf. 50 74 51 29
Tlf. 21 46 84 57
(efter 17:30)
Øvrige
1. suppleant
Lene Andreasen
Birke Alle 27
Tlf. 36 77 44 58

2. suppleant
Bøje Sandgaard
Vestkærs Alle 3
Tlf. 40 17 37 00

1. revisor
Steen Nielsen
Vestkærs Alle 31
Tlf. 20 33 45 98

2. revisor
Gitte Svensson
Birke Alle 23
Tlf. hemmeligt

Revisorsuppleant
Poul Andersen
Poppel Alle 31
Tlf. 36 49 29 39

Udvalg
Trafikudvalg

Festudvalg

Bestyr. repr. Jens Kyhl, tlf. 36 49 52 73
Egon Andersen, tlf. 36 75 48 91

Bestyr. repr. Mogens Rieck, tlf. 61 55 11 12
Jette Mortensen, tlf. 36 77 17 06
Annegrete Madsen, tlf. 36 78 98 16
Dorthe Ølgaard, tlf. 36 49 49 36

nyhvidovre.dk
- der hører du hjemme

