Referat af Bestyrelsesmødet i
Grundejerforeningen Ny Hvidovre
den 13. maj 2016 hos Susanne Egelund Jensen
Deltagere: Poul Andersen, Lene Andreasen, Simon Lykkegård, Niels Jørgensen og
Susanne Egelund Jensen
Afbud fra: Mogens Rieck og Bøje Sandgaard

DAGSORDEN

1.
2.
3.
4.

Konstituering. Valg af næstformand
Underskrifter af fuldmagter til banken
Referatet af generalforsamlingen
Etablering af trafikudvalg
4a. Kommissorium
4b. Medlemmer
4c. Økonomi

5.
6.
7.

Grundejerforeningens størrelse. Eksproprierede parceller
Fastsættelse af kommende møder
Eventuelt

1. Niels Jørgensen blev valgt som næstformand.
2. Alle tilstedeværende underskrev fuldmagterne til banken.
3. Regnskabet i referatet af generalforsamlingen blev gennemgået. Bestyrelsen
indstiller at regnskabet fremover skal bogføres i det år udgifterne er afholdt,
samt at alle udgifter skal betales senest 31/12, altså indenfor aktuelle
finansår.
4. Etablering af trafikudvalget

4a. Trafikudvalget skal arbejde med det som blev besluttet på general-

forsamlingen: Trafikudvalget får fuldmagt til at optage forhandlinger med
politi, kommune og tilstødende grundejerforeninger for at afklare alle
juridiske, tekniske og økonomiske forhold ved et trafiksaneringsprojekt.

Trafikudvalget udarbejder forslag til et konkret trafiksaneringsprojekt, som
forelægges på en kommende generalforsamling.
4b. Efter generalforsamlingen og efter referatet blev lagt på hjemmesiden kom
der yderligere 4 personer som gerne ville være med i trafikudvalget. Da disse
personer geografisk bor tæt på de oprindelige 5 personer som blev valgt på
generalforsamlingen, blev bestyrelsen enige om at med de oprindelige 5
personer er vi godt repræsenteret rent geografisk, som lovet på generalforsamlingen. Og at 9 personer var lidt for meget i forhold til at skulle indkalde
til møderne. Følgende personer er i trafikudvalget:







Poul R. Andersen (formand i bestyrelsen), Poppel Alle 31
Jan Nielsen, Birke Alle 17a
Johnny Ærenlund, Sydkærsvej 93
Kasper W. Letham, Torstensvej 58
Jonas Lorentzen, Bjæverskovs Alle 15
Niels Jørgensen, Poppel Alle 37 (næstformand i bestyrelsen)

4c. Bestyrelsen vedtog at der kan stilles økonomiske midler til rådighed fra
grundejerforeningens penge til indkøb af lidt drikkevarer o.l., idet vi skønner
at udgiften vil være meget beskeden.
5. I forbindelse med Bane Danmark er 11 parceller blevet eksproprieret, og vores
kort på hjemmesiden er i den forbindelse ikke blevet opdateret endnu.
Formanden vil undersøge om der er et opdateret kort på kommunens
hjemmeside og hvis ikke så vil han kontakte kommunen.
6. Kommende møder i 2016:






26.
28.
14.
17.
21.

august hos Poul kl. 18.00
oktober hos Lene kl. 18.00
januar hos Susanne kl. 13.00 (et lille møde og julefrokost)
februar hos Niels kl. 18.00
marts Generalforsamling kl. 17.00

7. Susanne bestiller lokale til generalforsamlingen. Alt skriftligt materiale til
generalforsamlingen skal være klart senest 17. februar.
Ud over det udvalg af drikkevarer der var til generalforsamlingen skal der
næste gang være vand på flaske samt kaffe, da det blev efterspurgt.
Poul finder en anden til at være dirigent på generalforsamlingen, da Gert ikke
mere er til rådighed.
Foreningens It mand, Thomas, er bevilget ca. 2200 kr. årligt til et program
som skal bruges til hjemmesiden, da det han var i besiddelse af ikke kunne
bruges til hans nye pc ér med Windows 10.

Lene undersøger hvad som er sket i sagen med I.G. Smidts Alle og skaffer
kopi af advokatregninger.
Bestyrelsen skal være OBS på asfalts arbejdet i forbindelse med etableringen
af fjernvarmen. De andre veje i nærområdet er bestemt ikke gode, fyldt med
huller, niveauforskelle på flere centimeter osv.

Sekretær: Susanne Egelund Jensen den 22/5-2016.

