
Referat af Bestyrelsesmødet i  
Grundejerforeningen Ny Hvidovre  
den 10/09-18 hos Lene Andreasen 
 

Deltagere: Poul Andersen, Lene Andreasen, Niels Jørgensen og Susanne Egelund 
Jensen. 
Afbud fra: Simon Lykkegård, Christian Løn og Bøje Sandgaard 

 
1.  Meddelelser v/formanden 

2.  Regnskab v/ kassereren 

2a) Del-regnskab 
2b) Ejerskifte 

2c) Restanceliste 

3. Trafikudvalg 

4.  Evaluering af jubilæet 

5.  Punkter til behandling 

6.  Fastsættelse af næste møder 

7.  Eventuelt 
 

 
1.  Meddelelser v/formanden.  

a)  Vintervedligeholdelse og renholdelse af stien fra Krogstenshave til Hvidovrevej 

Formanden er af 2 grundejere blevet gjort opmærksom på en skrivelse, som grund-
ejerne, ved gangstien der går fra Poppel Alle til Hvidovrevej, har fået fra kommunen. 

Det betyder, at det fremover vil være grundejernes pligt at snerydde, renholde samt 
klippe hæk på gangstien. På nær hækkeklipningen, har alle andre opgaver været 
varetaget af kommunen indtil nu, og i hvert fald de sidste 50 år !! 

Formanden har kontakt med en leder i Vej og Park, som har forklaret lovgivningen og 
baggrunden for skrivelsen. I hvert fald 2 af de berørte grundejere har klaget til Vej-

direktoratet over Kommunens afgørelse og der forventes en afgørelse i løbet af 14 
dage. Formanden arbejder videre med sagen, når afgørelsen fra Vejdirektoratet 
foreligger. 

b)  Der har været en henvendelse fra en grundejer omkring nabostøj  
 

Efter at have hørt de involverede parter og misforståelser blev afklaret, er sagen løst i 
mindelighed. 



c)  Formanden har fået en telefonisk henvendelse fra Eniro/De gule sider 
 

Eniro gjorde opmærksom på, at vores ”Firma” ikke var ”sikret” godt nok på nettet. 
Salgstalen mundede ud i, at vi kunne blive ”sikret” for et engangsbeløb i 6.000 kr- 
7.000 krs klassen. Vi sagde pænt nej tak. 

 

2.  Regnskab v/ kassereren  

2a) Del-regnskab. Udgifterne til foreningens 100års jubilæum er under 100.000 kr. 
Selve regnskabet kommer til generalforsamlingen. 

2b) Ejerskifte. Ingen 

2c) Restanceliste. Intet nyt, idet kontingentopkrævningerne først sendes ud lidt 
senere på året. 

 

3. Trafikudvalget  

Niels var indkaldt til et møde i trafikudvalget med deltagelse af repræsentanter fra de 

tilstødende grundejerforeninger og Michael fra Hvidovre Kommune, hvor der bl.a. 
skulle drøftes muligheden for at få en 40 eller 30 km. zone i hele villakvarteret.  

Desværre havde Niels ikke mulighed for at deltage i mødet og har d. d. ikke fået et 
referat af mødet.  

75 % af udgifterne til etablering og løbende vedligeholdelse af trafikregulerende tiltag, 

påhviler grundejerforeningens medlemmer/grundejerforeningen. Resten dækkes af 
Kommunen. 

4. Evaluering af jubilæet  
 
Jubilæet blev en fantastisk dejlig og festlig aften. Der var 88 fremmødte, festglade 

mennesker tilstede.  
 

Vi startede festen med en lille velkomstdrink, serveret af de ”skøre” tjenere, Los 
Problemas, som i den grad underholdt hele selskabet med spas og sjov under hele 

middagen og sluttede af som spansk orkester. De formåede at skabe en god stemning 
og fik os alle op af stolene og råbe: OLE til den spanske musik. 
 

Vi fik dejlig mad, først en lækker forret med laks, derefter en stor oksemørbradbøf 
med garniture, sluttede af med chokoladekage med vaniljeparfait og frugt. Under 

kaffen med Cognac og Bailey, blev alle sponsorgaver udloddet og der var ca. 15 glade 
vindere.  
 

Orkesteret Tequila Sunrise sørgede for den sidste del af underholdningen og spillede 
op til dans med super god musik. 



Vi sluttede aftenen af med et rigtigt lækkert pølsebord og under hele arrangementet 
var der fri bar med øl, vin og div. vand. 

 
Bestyrelsen har fået mange positive tilbagemeldinger fra festdeltagerne om at de 
synes, det var et flot arrangement og at alle havde haft en dejlig aften.  

 
 

5. Punkter til behandling. Ingen 
 
 

6. Fastsættelse af næste møder.  
 

Mandag d. 19/11-18 kl. 19.30 hos Niels. 
Mandag d. 14/01-19 kl. 19.00 hos Susanne. 
Mandag d. 11/02-19 kl. 19.00 hos Poul. 

 
Generalforsamling tirsdag d. 19/03-19 kl. 19.00 (spisning kl. 18.00) Lokale skal lejes 

før endelig fastsættelse af datoen. 
 
7. Eventuelt.  

 
Grundejerforeningen skifter pr. 01/01-19 Webmaster fra Thomas Daugaard til Niels 

Jørgensen. Vi skal finde en ny 2. suppleant til generalforsamlingen. 
 
 

Sekretær Susanne Egelund Jensen 12/09-18 
 
 
 
 


