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REFERAT 

 fra 
 bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 

 den 7. februar 2011, kl. 18.30 

 hos Karina Johansen, Sønderkær 48, Hvidovre 

 

Deltagere: Jens Kyhl (JK), Mogens Rieck (MR), Jan Nielsen (JN) og Karina Mia 

Johansen (KMJ), Svend Raether (SR) 

Afbud: Henrik Pedersen  

 

DAGSORDEN 
 

1. Velkommen 

2. Meddelelser v/formanden 

3. Punkter til behandling 

a. Seneste referat samt evt. nye punkter 

b. Generalforsamling 2011 

c. Hjemmesiden 

4. Regnskab v/ kassereren 

5. Fastsættelse af næste møde 

6. Eventuelt 
 

 

  

1 Velkommen 

            

KMJ serverede mad og drikke. 

 

 

2 Meddelelser v/ formanden 

  

KMJ sender opdateret kontaktliste ud. 

 

MR spørger til det møde, der har været afholdt om banen. JN og JK deltog og JN 

refererer kort, hvad der blev diskuteret på mødet. Det grønne område, der ligger mellem 

Vigerslev Alle og motorvejen – og som grænser op til vores forening – skal lægges om. 

Når tiden kommer, vil bestyrelsen gerne se på at blande sig aktivt i diskussionen, da 

grundejerforeningens medlemmer bliver påvirket negativt af denne omlægning.  

 

Der har været nogle henvendelser ang. snerydning. I en af sagerne havde snerydderen 

ikke kunnet komme til pga. parkerede køretøjer. Generelt vurderer bestyrelsen, at 

snerydningen er gået rigtig godt i løbet af vinteren.  

 

MR har været ude og besøge de medlemmer, der ikke havde betalt deres regninger og 

var på vej til at ende i inkasso. Resultatet blev, at ’kun’ 5 ud af de 8 blev sendt til 

inkasso. JN har været ude for at snakke med nye ejere og få dem registreret korrekt.  

 

MR har modtaget en henvendelse fra kommunen vedrørende lokalplanen med henblik 

på, om vi har lyst til at få en ny. MR vil kontakte dem for at høre mere.  

 

Vi er inviteret til generalforsamling for SGH. MR deltager.  
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MR er blevet gjort opmærksom på en tilskudsordning til regnvandsfaskine. MR vil tage 

fat på Teknisk Forvaltning og invitere dem til at deltage på generalforsamlingen.  

 

 

 Fortrolige henvendelser / sager 

   

Der er ingen fortrolige henvendelser.   

 

    

 

3 Punkter til behandling.   

 

a. Seneste referat samt evt. nye punkter 

 

Referatet blev godkendt over mail og der er ikke flere kommentarer til det. 

 

 

b. Generalforsamling 2011 

 

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 24. marts 2011. 

 

Mogens er på valg og modtager genvalg. 

Jens er på valg og modtager genvalg. 

Bøje er på valg og modtager genvalg.  

Lars er på valg som revisor og modtager genvalg. (?? Jan undersøger) 

 

Se anden fil for arbejdsfordeling. 

 

c. Hjemmesiden 

 

KMJ og MR indkalder Thomas til møde ang. hjemmesiden.  

  

      

4 Regnskab:  

 

JN gennemgår årsregnskabet og budget 2011. Begge dele godkendes af 

bestyrelsesmedlemmerne.  

 

               

 

5 Næste møde:  

  

Vi holder kaffemøde 17. marts 2011 kl. 19.30 hos Mogens. 

 

 

 Evt. afbud skal som vanligt afgives til mødeværten hurtigst muligt. 

   

6 Eventuelt 

  

 

Hvidovre, den 7. februar 2011.   
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Karina Johansen 

Sekretær 


