
Referat af Bestyrelsesmødet i  

Grundejerforeningen Ny Hvidovre  
den 16. maj 2017 hos Poul Andersen 

Deltagere: Poul Andersen, Niels Jørgensen, Lene Andreasen, Christian Løn og Susanne 
Egelund Jensen 

Afbud fra: Bøje Sandgård og Simon Lykkegård 

 

 

1. Referat af generalforsamlingen 

2. Opfølgning på generalforsamlingen 

3. Meddelelser v/formanden 

4. Regnskab v/ kassereren 

 4a Delregnskab 
 4b Ejerskifte 
 4c Restanceliste 

5. Trafikudvalget 

6. Jubilæum 

7. Punkter til behandling 

8. Fastsættelse af næste møder 

9. Eventuelt 

 

 

 

1. Referat af generalforsamlingen.  
Godkendt 

2. Opfølgning på generalforsamlingen.  
Generalforsamlingen gik godt. Bestyrelsen skal næste gang forsøge at ramme bedre 

mht. antal øl og vand. Dejligt med smørrebrødet, let for bestyrelsen at arbejde med 
og alle deltagere kunne lide det. 

3. Meddelelser v/formanden.  

Formanden har kun modtaget nogle få henvendelser. En henvendelse drejede sig om 
at fjernvarmeselskabet havde sendt regning ud, men arbejdet var ikke helt 



færdiggjort indvendigt i huset. Formanden anbefalede, at vedkomne ikke betalte 

regningen før arbejdet var færdigt, samt kontaktede selskabet for at få arbejdet gjort 
færdigt. 

Vores veje og fortove ser mange steder forfærdelige ud og er noget farlige at færdes 
på, især for børn på cykel, efter at det er blevet etableret fjernvarme. Der mangler 

”hajtænder” og der er huller og ujævnheder. Vi håber og forventer at det bliver bedre, 
men måske først når HOFOR også er helt færdige i området. 

Men en god ide, for alle som er berørt af dette er, at kontakte kommunen (Vej- og 

parkafdelingen). 

4. Regnskab v/ kassereren.  

Der er længe til næste kontingentindbetaling, så derfor intet nyt. 

 4a Delregnskab, intet nyt. 
 4b Ejerskifte. 12 stk. i 2017. 

 4c Restanceliste. Stadig den samme som er ved inkasso. 
 

5. Trafikudvalget.  
Har ikke holdt møder, fordi det er lidt urealistisk at komme med noget lige nu, hvor 
Sønderkær og Sydkærsvej begge er lukkede for trafik. 

6. Jubilæum.  
Nicolai Voigt Jespersen og Henrik Kongsmark deltog sammen med bestyrelsen. Der 

blev talt budget og forskellige forslag til at markere jubilæet. Vi aftalte at mødes igen 
hos Poul d. 13/6-17 kl. 19.00. 

 Vi opfordrer alle i grundejerforeningen til at komme med forslag, men gerne hurtigt. 

7. Punkter til behandling.  
Intet 

8. Fastsættelse af næste møder: 

29/08 -17 kl. 19.00 hos Niels 
03/10 -17 kl. 19.00 hos Christian 

28/11 -17 kl. 19.00 hos Susanne 
29/01 -18 kl. 13.00 Julefrokost hos Lene 

13/02 -18 kl. 19:00 hos Poul 

Generalforsamling 20/3-18 kl. 19.00 - 21.00 (spisning kl. 18.00). Enten i 
Bibliotekscafeen eller i Risbjerg kirke, Poul undersøger med kirken. 

 

9. Eventuelt. Intet 

 


