REFERAT
fra
bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Ny Hvidovre
den 11. april 2011, kl. 18.30
hos Hjørdis Christoffersen, Poppel Alle 47, 2650 Hvidovre

Deltagere: Mogens Rieck (MR), Jens Kyhl (JK), Svend Raether (SR) og Hjørdis
Christoffersen (HJD)
Afbud: Jan Nielsen, Henrik Pedersen og Bøje Sandgaard
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Konstituering af bestyrelsen
Formand Mogens Rieck, næstformand Jens Kyhl, kasserer Jan Nielsen,
sekretær Hjørdis Christoffersen og bestyrelsesmedlem Svend Raether.
Forretningsordenen for bestyrelsen blev godkendt.
Ny kontaktliste fremsendes til bestyrelsen.
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Sidste referat
Godkendt
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Meddelelser v/ formanden
Efter kontakt til kommunens forsyningsafdeling er regnvandsfaskiner ikke
hensigtsmæssige at etablere på grund af jordbundsforholdene i kommunen.
Møde vedr. hjemmesiden afventes.
MR har tilmeldt sig projektgruppen vedr. lokalplaner.
Referat af SGH's generalforsamling blev gennemgået og kan ses på SGH's
hjemmeside.
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Meddelelser fra udvalgene
Intet nyt.
Men der vil pga. arbejder omkring Ringstedbanen og en event. Letbane
komme trafikproblemer, og bestyrelsen følger op på dette.
Trafikken omkring kloakarbejdet og selve kloakarbejdet vil der ligeledes
blive fulgt op på og det samme gælder nye lokalplaner.
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Fra Generalforsamlingen
Mogens kontakter kommunen omkring de dårlige/ødelagte veje, men
medlemmerne kan også selv rette henvendelse til kommunens teknisk
forvaltning.
På hjemmesiden står lovgivningen for parkering af trailere, campingvogne og
lign.Vi henstiller til folk om at tænke på trafikken på vejene. Hjemmesiden
optimeres omkring dette.
Pris indhentes på forsikring af kassebeholdning på vores netbank.
Vi arbejder videre med en løsning på problemet med senere aflevering af
forslag til generalforsamlingen, og gør i den forbindelse opmærksom på, at
forslag kan indleveres hele året.
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Regnskab
Kassereren var ikke i stand til at deltage, så regnskab udskydes til næste
møde.
Ejerskifte
Sydkærsvej 81 og Elsborgvej 17 har skiftet ejere.
Restancer
4 ejere er stadig i restance.
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Fastsættelse af næste møde
Mødet bliver 24/5 2011 kl. 18:30 hos Svend
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Eventuelt
Honorarudbetaling:
Det blev vedtaget at udbetale 2., 3. og 4. kvartal i april i indeværende år og 1.
kvartal i det nye år.

Hvidovre, den 14/4 2011
Hjørdis Christoffersen, sekretær
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