REFERAT
fra
bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Ny Hvidovre
den 4. september 2012, kl. 18.30
hos Jan Nielsen, Birke Alle 17 A

Deltagere: Mogens Rieck (MR), Jan Nielsen, Jens Kyhl (JK), Svend Raether (SR) og
Hjørdis Christoffersen(HJD)
Suppleanterne deltog ikke (afbud fra Henrik).
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Sidste referat
Godkendt

2

Meddelelser v/ formanden
Formanden er flyttet, men er stadig ejer af Poppel Alle 52.
Eniro er orienteret, så de offentlige søgemaskiner bliver ændret hermed.
Tinglysning af medlemsskab af foreningen mangler en underskrift fra den ene
ejer, og Mogens har talt med ejerne, så det skulle snart falde på plads.
Mogens har været i kontakt med Jørgen Larsen i teknisk forvaltning vedr.
krydset Poppel Alle/Vestkærs Alle, og Jørgen Larsen var positiv med hensyn
til skiltning af farligt vejkryds, efter endnu et uheld i krydset. Der er dog ikke
sket noget endnu.
Som omtalt i sidste referat har Mogens orienteret Teknisk forvaltning om, at
asfalten ud for nr. 50 0g 52 på Poppel Alle er helt opkørt, så vi afventer en
besigtigelse af dette.
Der er lagt nyt dæksel på Sønderkær over arbejdsrummet til den kommende
store kloakledning, men der er stadig ujævnheder. Mogens kontakter vores
tidligere formand Peter Wraa ang. standard for asfaltbelægning og nyt slidlag.
Vandplanen er i høring. Der kommer opgravninger på Sydkærsvej, således at
trafikken jo nok bliver ledt om ad Birke Alle. Mogens kontakter kommunen
med henblik på at få anlagt chikaner på Birke Alle, så beboerne generes så
lidt som muligt af den kommende forøgede trafik.
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Informationsniveauet omkring Ringstedbanen og kloakarbejderne er aldeles
mangelfuld. Mogens "graver" lidt vedr. dette.
Der har været en henvendelse fra kommunen vedr. en byggesag på Ege Alle.
Der er i øjeblikket nabohøring.
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Meddelelser fra udvalgene
Intet nyt.

4

Punkter til behandling
Der har været en forkert periode påført girokortene for kontingentindbetaling,
som skal betales 28/9 2012. Det er kontingent f.t. 1/10 2012/13, men de
udsendte girokort kan benyttes uden problemer.
Der er problemer med at få statistikker vedr. trafik på hjemmesiden udskrevet.
Der arbejdes med problemet. Fremover sendes statistikkerne månedsvis, for 3
måneder af gangen, til bestyrelsen.
Hjørdis har deltaget i et møde vedr. fjernvarme, og vi kan først forvente
fjernvarme i vores kvarter i 2014/15. Vi følger op på dette.
Beløbet til bestyrelsesmøder forhøjes fra max. 500 kr. til max. 600 kr. pr.
gang p.g.a. prisstigninger.
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Regnskab
Kassereren gennemgik regnskabet. Ingen bemærkninger.
Ejerskifte
Birke Alle 4, Krogstens Alle 19, Poppel Alle 26 og 33, og Sydkærsvej 86 er
solgt.
Restancer
Manglende kontingentbetaling for en enkelt ejendom sendes i fogedretten.
1 ejendom er solgt på tvangsauktion og 1 er sat til salg.
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Fastsættelse af næste møde
Mødet bliver 30/11 2012 kl. 17:00 hos Hjørdis, Poppel Alle 47.
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Eventuelt
Mogens kontakter Sønderkærskolen vedr. generalforsamling marts 2013.

Hvidovre, den 9/9 2012
Hjørdis Christoffersen
sekretær
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