REFERAT
fra
bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Ny Hvidovre
den 5. januar 2014, kl. 10.00
hos Hjørdis Christoffersen
Deltagere: Mogens Rieck (MR), Jan Nielsen, Jens Kyhl (JK), Svend Raether (SR) og
Hjørdis Christoffersen(HJD)
Suppleanterne var ikke med, da det var et lille ad hoc møde
DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.

Sidste referat
Meddelelser v/formanden
Meddelelser fra udvalgene
Punkter til behandling
a. generalforsamling 27. marts 2014
b. julefrokost
5. Regnskab m.m.
6. Fastsættelse af næste møde
7. Eventuelt
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Sidste referat
Godkendt
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Meddelelser v/ formanden
HOFOR er i fuld gang med arbejdet vedr. udvidelse af hovedkloakken fra
Åmarken til Dæmningen ved Hvidovre station. Informationsniveauet er lig
nul. Vi prøver til generalforsamlingen, at få dem til at holde et foredrag om
det videre forløb. Vi henviser endvidere til HOFORs hjemmeside for
oplysninger.
På grund af gravearbejdet er særligt Birke Alle plaget af meget hurtig omledt
trafik. Mogens tager en snak med teknisk forvaltning om midlertidige
fartdæmpende foranstaltninger.
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Meddelelser fra udvalgene
Jfr. punkt 2
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Punkter til behandling
a) Generalforsamlingen 27. marts 2014
Afholdes som sidste år i Bibliotekscaféen i Medborgerhuset.
Opgaver er fordelt.
Forslag om ændret udsendelse af referat udarbejdes af Hjørdis.
b) Julefrokost
Afholdes ekstraordinært ude i byen.
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5.

Regnskab
Kassereren gennemgik del-regnskabet, som blev taget til efterretning.
Salget af huse er godt i gang.
2 parceller har været i fogedretten.
1 parcel er anmeldt til skifteretten.
22 parceller har på nuværende tidspunkt ikke fået betalt kontingent. Det er alt
for mange. Men der kan være ejerskifte på nogen af dem, som ikke er meddelt
foreningen.
BaneDanmarks parceller er eksproprierede.
Kassereren er bevilget ca. 2.000 kr. til indkøb af ekstra Ram og Software.
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Fastsættelse af næste møde
Bestyrelsesmødet bliver søndag den 23. februar kl. 10:00 hos Jens.
Julemødet bliver 17/1 2014, kl. 18:00 hos Jan
Generalforsamlingen bliver 27/3 2014.
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Eventuelt
Vedr. tyverier, så er det blevet oplyst, at tyvene afmærker nogle parceller ved
at stille poser, dåser eller lignende. Vi overvejer et indlæg på hjemmesiden.

Hvidovre, den 6/1 2014
Hjørdis Christoffersen
sekretær
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