REFERAT
fra
bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Ny Hvidovre
den 9. november 2010, kl. 18.30
hos Jan Nielsen, Birke Allé 17 A, Hvidovre
Deltagere: Jens Kyhl (JK), Mogens Rieck (MR), Jan Nielsen (JN) og Karina Mia Johansen
(KMJ)
Afbud: Henrik Pedersen, Svend Raether (SR)
DAGSORDEN
1. Velkommen
2. Meddelelser v/formanden
3. Punkter til behandling
a. Seneste referat samt evt. nye punkter
4. Regnskab v/ kassereren
a. Ejerskifte v/ kassereren
b. Restanceliste v/ kassereren
5. Fastsættelse af næste møde
6. Eventuelt
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Velkommen
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Meddelelser v/ formanden

MR fortæller, at der dags dato afholdes borgerrepræsentationsmøde om forebyggelse af
indbrud. Bestyrelsen er ikke repræsenteret, men vi opfordrer alle til at være på vagt over for
ubudne gæster.
Den tidligere formand modtager stadig henvendelser fra ejendomsmæglerne ang. salg af
ejendomme. Det sker på trods af, at de alle er orienteret om, at henvendelser fremover skal
gå til JN. JN sender orienterende mail ud på ny.
Bestyrelsen diskuterede, om man skal tage et gebyr for at besvare henvendelser fra
ejendomsmæglerne. Der var dog enighed om ikke at gøre det.
Krydset ved Poppel Allé / Vestkærs Alle er blevet lavet, så bilister nu endelig kan se
hajtænderne.
MR har modtaget referat fra møde i Det grønne Råd, hvor det fremgår, at et vejbump
koster ca. 30.000 kr. og skal godkendes af politiet.
Bestyrelsen har påbegyndt registrering af henvendelser ang. trafikale forhold. Vi har dog
ikke modtaget nogen ønsker fra beboerne siden sidste møde.
MR har modtaget spørgeskema fra SGH, som primært omhandler trafikale forhold – om
foreningen er villig til at medfinansiere trafiksanering. Dette blev diskuteret i
bestyrelsen, som er af den holdning, at grundejerforeningen er villig til at bidrage til
finansiering, dog kun i beskedent omfang.
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MR har modtaget henvendelse ang. tilbud på snerydning. JK tjekker op på, om vores
nuværende aftale er gældende for den kommende sæson. Hvis ikke, har vi den nye
henvendelse i baghånden.

Fortrolige henvendelser / sager
Der er ingen fortrolige henvendelser.
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Punkter til behandling.

a.

Seneste referat samt evt. nye punkter

Seneste referat er godkendt.
Hjemmesiden
Bestyrelsen vil snakke med Thomas om at få adgang til hjemmesiden, så vi selv kan gå
ind og opdatere den. KMJ ringer og taler med ham. Vi vil også undersøge, hvor mange
brugere sitet har.
Det blev diskuteret, hvordan sitet skal bruges fremover. Om det skal bringe nyheder,
eller det kun skal være et oplysningssite, hvor man kan finde kontaktoplysninger,
referater m.m. Ønsker fra beboerne modtages gerne.
Kloakarbejde på Sønderkær
Store lastvogne risikerer at sidde fast i vejarbejdet. Den ene vej ind er der skiltet, den
anden vej er der ikke skiltet. MR tager fat i kommunen for at få skilte sat op flere steder,
så lastvognene ikke kører ned af Sønderkær.
Grundejerforeningen er ikke blevet orienteret om kloakarbejdet, hvilket ellers måtte
forventes. MR kommenterer det over for kommunen.
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Regnskab:

JN kæmper stadig med Danske Bank, men det går fremad med at få opgaver og
fuldmagter flyttet fra Hjørdis til JN.
JN har problemer med at få økonomisystemet til at køre. Han arbejder stadig på det,
men hvis det ikke kommer til at virke, vil han køre det i regneark i stedet for at investere
i nyt økonomisystem. Resten af bestyrelsen er enig.

a.

Ejerskifte / tilflyttere:

Der har været 4 ejerskifter siden sidste møde.
b.

Restanceliste:

Der er 23 ejendomme i restance. Dog kan nogle være kommet ind kontant i
mellemtiden, som endnu ikke er registreret.
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Næste møde:

Næste møde afholdes mandag den 7. februar 2011 kl. 18.30 hos Karina, Sønderkær 48.

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

Hvidovre, den 9. november 2010.

Karina Johansen
Sekretær
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