
Referat af Bestyrelsesmødet i grundejerforeningen 

Ny Hvidovre d. 8/10-2019 

Afholdt hos Susanne 

Deltagere: Poul Andersen, Lene Andreasen, Niels Jørgensen, Simon Lykkegård, 

Henrik Tønnesen, Bøje Sandgård og Susanne Egelund Jensen. 

Afbud/ikke tilstede: Ingen 

 

DAGSORDEN 

1) Sidste referat  

2) Meddelelser v/formanden  

3) Meddelelser fra trafikudvalget  

4) Punkter til behandling 

5) Regnskab m.m. 

a) Delregnskab v/kassereren 

b) Ejerskifte v/ kassereren  

c) Restanceliste v/ kassereren 

6) Generalforsamling  

7) Fastsættelse af næste møde 

8) Eventuelt 

 

1. Sidste referat. 

Godkendt 

 

2. Meddelelser v/formanden. 

Formanden er blevet kontakter 3 gange i løbet af 2019 vedrørende sager om 

uenighed blandt naboer, spændende fra støjgener til uenighed omkring beplantning 

ved skel. Da formanden ingen juridisk magt har, kan han kun komme med gode råd. 

Men ofte kan et par ”nye øjne” være behjælpelig med en løsning og formanden har 

talt med alle implicerede og sagerne er da også blevet løst til alles nogenlunde 

tilfredshed. 

 

3. Meddelelser fra trafikudvalget. 

Niels har kontaktet chefen fra Vej og Park i kommunen vedrørende trafik sanering/ 

fart regulerende tiltag, men får ringe feedback. Vi er 7 grundejerforeninger som 

støder sammen via vejene og kommunen vil at alle 7 indstiller et fælles forslag og er 

enige, inden noget overhovedet kan behandles. Alene det at få kontakt med formænd 



o.l fra de andre foreninger er svært. Og der er også noget økonomi i en evt. fart 

reducering, idet kommunen betaler 25% og grundejerforeningerne/parcelejerne skal 

betale 75 % af omkostningerne ved trafik bump.  



4. Punkter til behandling. 

Intet. 

 

5. Regnskab m.m. 

a. Delregnskab v/kassereren.  

Ingen penge brugt på snerydning indtil videre i 2019 

b. Ejerskifte v/ kassereren. 

16 indtil videre i 2019 

c. Restanceliste v/ kassereren. 

28 har d.d. ikke betalt og vil modtage en rykker. 

 

6. Generalforsamling. 

Bibliotekscafeen er booket. Indtil videre sættes spisningen til 18.00 og 

generalforsamlingen til 18.45, afhængig af om vi får et foredrag fra kommunen. 

Simon vil undersøge om en fra kommunen vil komme og fortælle lidt om 

fremtidsplaner for Hvidovre kommune. Bestyrelsen mødes kl. 17.00 

7. Fastsættelse af næste møde. 

Onsdag 15/1-20 kl. 19.00 hos Bøje 

Onsdag 19/2-20 kl. 19.00 hos Poul 

Generalforsamling tirsdag 17/3-20 kl. 18.45, spisning kl. 18.00 afhængig af evt. 

arrangement med kommunen 

8. Eventuelt. 

Intet  

 

Sekretær Susanne Egelund Jensen, d. 13/10-2019 

 


