REFERAT
fra
Bestyrelsesmøde i GRUNDEJERFORENINGEN NY HVIDOVRE
Den 1. maj 2014 kl. 17.30
hos Bøje Sandgaard
Deltagere: Mogens Rieck, Jan Nielsen, Jens Kyhl, Henrik PedersenJagd og Susanne Egelund Jensen
Suppleanter: Bøje Sandgaard og Lene Andreasen
Samt Hjørdis, afgående sekretær
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1. Sidste referat
2. Meddelelser v/formanden
3. Meddelelser fra udvalgene
4. Punkter til behandling
a. Generalforsamlingen (opfølgning)
5.Regnskab v/kassereren
a. Ejerskifte v/kassereren
b. Restanceliste v/kassereren
6. Fastsættelse af næste møde
7. Eventuelt
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konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen ser nu ud som følgende:
Formand: Mogens Rieck
Næstformand: Jens Kyhn
Kasserer: Jan Nielsen
Sekretær: Susanne Egelund Jensen
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Bestyrelsesmedlem: Henrik Pedersen-Jagd
1. suppleant :Lena Andreasen
2. suppleant : Bøje Sandgaard
1. revisor : Steen Nielsen
2. revisor : Gitte Svendson
Revisor suppleant : Poul Andersen
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Sidste referat

Godkendt.
2 meddelelser v/formanden
Den tidligere omtalte beboerklage vedr. hegnssag/skel er trukket
tilbage.
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Meddelelser fra udvalgene

Intet nyt fra udvalgene, men formanden kontakter igen teknisk
forvaltning vedr. trafikomlægningen ved Vestkærs Alle/Sydkærsvej.
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Punkter til behandling

a) Generalforsamlingen (opfølgning)
Der var udbredt tilfredshed i bestyrelsen af afviklingen af
generalforsamlingen, idet den var forløbet i en god og positiv ånd.
Det var dejligt, at der blev tilkendegivet fra de fremmødte
grundejere, at bestyrelsen havde handlet korrekt og hurtigt i sagen
om mobilmasten og brugt penge til advokaten.
Referatet fra generalforsamlingen er lagt ud på hjemmesiden.
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Regnskab v/kassereren

a) Ejerskifte
Der har været 11 ejerskifte siden sidst.
b)
Udarbejdelse af del regnskab kommer næste gang.
Alle har betalt kontingentet.
De 2 gamle fogedsager, er den ene et dødsbo og vi afventer at få
vores tilgodehavende dækket. I den andet fogedsag er udgiften
uerholdelig, men ejeren har betalt det nye kontingent.
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Fastsættelse af næste møde

Næste møde bliver søndag d. 22/6 kl. 10.00 hos Henrik PedersenJagd, Poppel Alle 42.
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Eventuelt

Der indkøbes en bærbar pc´er og en lille printer, idet sekretæren,
Susanne, ikke har et sådant udstyr.
Hvidovre d. 6/5 2014
Susanne Egelund Jensen
Sekretær
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