REFERAT
fra
bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Ny Hvidovre
den 8. april 2010, kl. 18.00
hos Jens Kyhl, Ege Allé 2, Hvidovre
Deltagere: Peter Wraae (PW), Hjørdis Christoffersen (HC), Jens Kyhl (JK), Mogens Rieck
(MR) og Karina Johansen (KJ).
Torben Thomsen (TT) var med for at overdrage sekretæropgaverne.
Afbud: ingen
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Forretningsorden
Blev godkendt af alle.

01.

Konstituering af bestyrelsen
Formand: Peter Wraae
Sekretær: Karina Johansen
Næstformand: Mogens Rieck
Bestyrelsesmedlem: Jens Kyhl
Kasserer: Ingen
Midlertidig kasserer: Hjørdis Christoffersen
Der blev ikke fundet en kasserer til generalforsamlingen, og der er fortsat
ingen emner til posten. KJ sørger for at udarbejde en skrivelse, hvor vi
efterlyser en, der vil påtage sig opgaven. Denne bliver sendt ud sammen med
referat fra generalforsamlingen.
Det blev diskuteret, hvorvidt man kan sidde i bestyrelsen, når man bor men
ikke er ejer/medejer af parcel. Ifølge vedtægterne skal man være ejer, hvorfor
den nyligt indvalgte suppleant ifølge vedtægterne formentlig ikke kan indgå i
bestyrelsen. PW tjekker op på sagen. Hvis det bekræftes, vil 2. suppleanten
træde ind i stedet, når formanden går af 1. juni 2010. Bestyrelsen beklager, og
TT retter til i referatet.
Ansvarsfordeling:
JK er ansvarlig for kontakten til snerydningen.
Formanden tager sig af naboklager.
KJ tager ansvar for hjemmesiden, når PW går af. Bemærk at referater fra
bestyrelsesmøder først lægges ud, når de er godkendt af bestyrelsen på
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efterfølgende bestyrelsesmøde.
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Sidste referat
Referat fra den 9. marts er godkendt af bestyrelsen. KJ sender til Thomas, så
det kan blive lagt online.
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Meddelelser v/ formanden
PW fortæller, at hans bolig er blevet solgt siden årets generalforsamling, hvorfor
han fratræder som formand pr. 1. juni 2010. Næstformanden overtager posten.
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Udvalg
Festudvalg
Bestyrelsen har valgt at sætte festudvalget i bero, da der ikke har været
aktivitet i tre år.
Trafikudvalget
Bestyrelsen har valgt at sætte trafikudvalget i bero, da der ikke har været
aktivitet i flere år.
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Punkter til behandling.
Generalforsamlingen:
Bestyrelsen evaluerede generalforsamlingen. Der var enighed om, at vi på
næste generalforsamling skal foreslå at nedlægge både fest- og trafikudvalg.
Aktivitetspulje:
KJ tager ansvar for puljen og for at fordele pengene til gode initiativer, som
berører flere grundejere. Al henvendelse herom fra foreningens medlemmer
kan derfor ske til KJ på mail: karinamiajohansen@hotmail.com. KJ skriver
også opfordring til medlemmerne om at bruge denne mulighed.
Fællesredskaber:
KJ foreslog fælles redskaber i foreningen. Det blev fortalt, at det flere gange
har været diskuteret. Desværre er erfaringen, at tingene går i stykker, og at
der er udfordringer med at have tingene opbevaret.
Hundeposer:
KJ foreslog, at vi får sat hundeposer op. Erfaringen er, at de altid vil være
tomme. Dog vil KJ undersøge sagen og høre kommunen, hvordan de stiller
sig over for det. Finn Gerdes, formand for teknisk udvalg, er vores
kontaktperson i sådanne sager.
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Regnskab:
HC fremlagde regnskab.
HC har sørget for at få bundet 250.000 kr. på en toprentekonto i Danske
Bank. Rente: 1,6 % (variabel)
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SGH har bedt om kontaktoplysninger på bestyrelsen. Da bestyrelsen ikke var
konstitueret på det tidspunkt, har HC henvist til vores hjemmeside, hvor de
opdaterede oplysninger kan findes.
5.1.

Ejerskifte / tilflyttere:
Der har været to ejerskifter i perioden.

5.2

Restanceliste:
Der er fire parceller på restancelisten. Jf. udleveret liste. Den ene er der
indgået betalingsaftale på.
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Næste møde:
Næste møde er planlagt til torsdag den 20. maj 2010 kl. 19.00 hos Karina,
Sønderkær 48.
Evt. afbud skal som vanligt afgives til mødeværten hurtigst muligt.
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Eventuelt
KJ har overtaget mappen med underskrevne referater.
Torben og Hjørdis fik blomster og vin som tak for deres arbejde for
bestyrelsen.

Hvidovre, den 8. april 2010.

Karina Johansen
Sekretær
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