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REFERAT 

 fra 
 bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 

 den 7. juni 2011, kl. 18.30 

 hos Hjørdis Christoffersen, Poppel Alle 47, 2650 Hvidovre 

 

 

 

Deltagere: Mogens Rieck (MR), Jens Kyhl (JK), Svend Raether (SR), Bøje Sandgaard 

og Hjørdis Christoffersen(HJD)  

Afbud:  Jan Nielsen og Henrik Pedersen  

 

DAGSORDEN 
 

1. Sidste referat 

2. Meddelelser v/formanden 

3. Meddelelser fra udvalgene 

4. Punkter til behandling 

          a. forsikring 

5. Regnskab v/ kassereren 

       Ejerskifte v/kassereren 

       Restanceliste v/kassereren  

6. Fastsættelse af næste møde 

7. Eventuelt 

  

  

 

1 Sidste referat 

  

 Godkendt.       

 

2 Meddelelser v/ formanden 

 

 Mødet 24/5 2011 blev udsat til 7/6 2011 p.g.a. mange afbud. 

 Mogens har kontaktet kommunen (Jørgen Larsen) ang. de dårlige veje efter 

den hårde vinter.  

 4 grundejere fra Sønderkær har klaget over larm fra dæksler over opgravning 

vedr. kloakker. Man er i gang med at afhjælpe generne og der lægges nyt 

slidlag på vejbanen. 

 På hjemmesiden er lovligheden vedr. parkering af trailere og campingvogne 

tydeliggjort. Der vil blive indført et felt, hvor det ligeledes tydeliggøres, at 

forslag til generalforsamlingen kan indsendes til formanden hele året. Såfremt 

de skal behandles på den kommende generalforsamling, skal de være indsendt 

inden 1. februar. Optælling vedr. brug af hjemmesiden er ikke på plads endnu. 

 Møde vedr. hjemmesiden med Mogens, Thomas og Hjørdis forventes afholdt 

25. juli 2011 hos Hjørdis. 

 Materiale omkring forsøgsindsamling af affald blev omdelt og drøftet. 

Mogens kontakter COWI for yderligere oplysninger. 
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3  Meddelelser fra udvalgene 

 

 Intet nyt.  

 Der vil p.g.a. arbejder omkring Ringstedbanen og en event. Letbane komme 

trafikproblemer, og bestyrelsen følger stadig op på dette. 

 Trafikken omkring kloakarbejdet og selve kloakarbejdet og de nye lokalplaner 

 følges også tæt. 

 

4 Forsikringer 

 

 Hjørdis har indhentet tilbud på forsikring af den kontante kassebeholdning 

(netbank). Prisen ligger på 1.500-2.000 kr. årlig. Dertil kommer at der er en 

selvrisiko på ca. 5.000 kr. Et selskab havde slet ikke en sådan.  

 

5. Regnskab 

 

 Kassereren havde meldt afbud og der var derfor  ikke noget delregnskab. 

 

 Ejerskifte 

 

 Ikke oplyst. 

 

 Restancer 

 

 3 ejere er stadig i restance. 1 er afsluttet og ejeren har betalt 3.549 kr. for 

kontingent, rykkergebyrer og sagsomkostninger. 

  

 Der arbejdes stadig med etablering af netbankkontoen. 

 

6  Fastsættelse af næste møde 

 

 Mødet bliver 24/8 2011 kl. 18:30 hos Bøje. 

 

7 Eventuelt 

 

 Tinglysning af Poppel Alle 22 har voldt problemer, da der har været 

personaleudskiftning hos RET OG RÅD, men sagen undersøges i øjeblikket. 

 

  

 

 

Hvidovre, den 10/6 2011 

Hjørdis Christoffersen 

sekretær 

 

 


