REFERAT
fra
bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Ny Hvidovre
den 7. februar 2012, kl. 18.30
hos Mogens Rieck, Poppel Alle 52, 2650 Hvidovre

Deltagere: Mogens Rieck (MR), Jan Nielsen (JN), Jens Kyhl (JK), Svend Raether SR,
Bøje Sandgaard (BS), Henrik Pedersen (HP) og Hjørdis Christoffersen(HJD)

DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.

Sidste referat
Meddelelser v/formanden
Meddelelser fra udvalgene
Punkter til behandling
a. generalforsamling 22. marts 2012
5. Regnskab m.m.
a. Årsregnskab 2011 og budget 2012 og 2013 v/kassereren
b. Ejerskifte v/kassereren
c. Restanceliste v/kassereren
6. Fastsættelse af næste møde
7. Eventuelt
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Sidste referat
Godkendt
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Meddelelser v/ formanden
MR har talt med kommunen om de 2 liberale erhverv, der er dukket op i
grundejerforeningen.
Kommunen siger, at liberalt erhverv kan godkendes af Dem.
Får vi henvendelser om gener, reagerer vi.
Parkeringer af beboere fra den tidligere SID-ejendom giver mange gener, og MR
kontakter kommunen desangående.
MR har fået henvendelse vedr. en bygasledning på Sønderkær, hvor beboeren
mener, at grundejerforeningen skal dække udgiften. Dette mener vi ikke at kunne
acceptere, da stikledningen tilhører ejeren.
Affaldshåndteringen, som kommunen vil indføre, blev debatteret, og MR sender
SGH’s materiale rundt til bestyrelsen. Punktet tages op på generalforsamlingen.
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Meddelelser fra udvalgene
Snerydningen.
Jan har udfærdiget en regning til rækkehusene på Krogstens Alle på 5.000 kr.
for sidste sæson, og beløbet er betalt. Snerydderen er kontaktet, og sender
fremover regning direkte til rækkehusene på Krogstens Alle.
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Punkter til behandlingen
a. Generalforsamlingen
Arbejdsplan er udarbejdet og rundsendt.
Der stilles forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring vedr. tidspunkt
for indsendelse af forslag til generalforsamlingen. JN udarbejder.
MR tager emner op vedr. vand, klimaforandringer og oversvømmelser, og
vi håber at få kommunen til at stille med en foredragsholder om emnet.
JN følger op på Ringstedbanen, letbanen samt evnt. den nye renovationsordning.
JN, HJD, SR er på valg til bestyrelsen og HP er på valg som suppleant.
Alle er villige til genvalg.
Poul er på valg som revisor og Lene som revisorsuppleant. JN forhører
om de er villige til genvalg.

5.

Regnskab m.m.
a. Det ureviderede årsregnskabet blev gennemgået og underskrevet.
b. Ejerskifte v/ kassereren
Ingen siden sidst. Der har været 4, vi kender til, i 2011.
c. Restancelisten venter til næste gang.
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Fastsættelse af næste møde
Mødet bliver 15/3 2012 hos Mogens kl. 18:30, og er et hurtigt ad hoc-møde
vedr. generalforsamlingen.
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Eventuelt
Tinglysning af Poppel Alle 22 er endnu ikke på plads, så vidt vi ved.
Der er i øjeblikket 3 inkassosager. Den ene med flere år. Vi overvejer at lade
Ret og Råd køre en fogedsag, da sagen ellers kan danne præcedens.

Hvidovre, den 8/2 2012
Hjørdis Christoffersen
sekretær
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