REFERAT
fra
bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Ny Hvidovre
den 20. maj 2010, kl. 19.00
hos Karina Johansen, Sønderkær 48
Deltagere: Peter Wraae (PW), Hjørdis Christoffersen (HC), Jens Kyhl (JK), Mogens Rieck
(MR), Jan Nielsen (JN), Svend Raether (SR) og Karina Mia Johansen (KMJ).
Afbud: ingen
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Formalia
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Meddelelser v/ formanden
Der er modtaget information om nabohøringer. Bestyrelsen anser disse som
værende orientering.
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Punkter til behandling.

a.

Seneste referat
Seneste referat fra mødet er godkendt. Det kan nu lægges online.
Fremover kan godkendelser foregå pr. mail, så referatet kommer hurtigere på
nettet. Det er fremover KMJ, der sender materiale til hjemmesiden til
Thomas.
KMJ har undersøgt sagen omkring hundeposer, som hun foreslog opsat i
området. Desværre har kommunen ingen planer om at sætte poser op, så det
vil være bestyrelsens egen indsats at hænge poser op, tømme spande osv. Det
betyder desværre, at forslaget om hundeposer ikke realiseres.

b.

Kassererposten
Jan Nielsen har meldt sig til posten som kasserer. Bestyrelsen bakker ham
enstemmigt op, hvorfor han var inviteret til dette bestyrelsesmøde. Der vil
blive arrangeret en ekstraordinær generalforsamling for at få JN valgt ind.
MR vil sørge for at få denne stablet på benene. KMJ skriver en indkaldelse,
som bliver omdelt til foreningen medlemmer, så snart der er fundet en dato.
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På den ekstraordinære generalforsamling skal der desuden vælges to nye
suppleanter. Bestyrelsen opfordrer alle interesserede til at møde op. Der gøres
dog opmærksom på, at kun ejere i foreningen er valgbare.
c.

Formandens fratræden
PW fratræder og 2. suppleant SR indtræder som bestyrelsesmedlem. MR
overtager formandsposten. JK bliver næstformand.
1. suppleanten, der blev valgt ind på årets generalforsamling, viste sig ikke at
være valgbar, hvorfor han har trukket sig og begge suppleantposter nu er
ledige.

d.

Aktivitetstilskud
Vi har modtaget en ansøgning ang. et større arrangement, der skal holdes i
Vigerslevparken den 4. september 2010 arrangeret af spejderne i Vigar
Stamme i samarbejde med Hvidovre Kulturråd. Bestyrelsen ønsker ikke at
støtte denne begivenhed med penge fra aktivitetspuljen med den begrundelse,
at pengene hellere skal gå til arrangementer rettet direkte mod foreningens
medlemmer.
Bestyrelsen vil udarbejde nogle retningslinjer, som skal bruges som
udgangspunkt for at dele ud af tilskuddet.

e.

Fremtidig mødeafholdelse
KMJ foreslår, at vi går over til at servere kage og kaffe til møderne i stedet
for middag. Det blev besluttet, at mødeværten selv bestemmer, hvad der skal
serveres. Mødedeltagerne skal dog have besked inden, så de er forberedt.
Reelle udgifter dækkes op til 500 kr. Møderne går så vidt muligt på omgang
og starter kl. 18.00 med mindre andet aftales.

f.

Risbjerggård
Bestyrelsen har fået en indkaldelse til en bymidte-konference ang.
Risbjerggård. Bestyrelsen deltog ikke, men det blev diskuteret, hvorvidt vi vil
blande os i debatten og tage stilling til den. Det blev besluttet, at bestyrelsen
ikke som sådan tager stilling i sagen, men at medlemmerne hver i sær vil
deltage i debatten, konferencer osv. som den enkelte ønsker – dog uden at
repræsentere Ny Hvidovre. Hvis nogen af foreningens medlemmer har
holdninger til spørgsmålet, vil vi opfordre dem til at deltage aktivt i debatten.

g.

Hjemmesiden
Det blev diskuteret, om bestyrelsens medlemmer skal kunne redigere
hjemmesiden. KMJ tager en snak med Thomas om dette.
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Regnskab:
HC fremlagde regnskab. JN kommenterede, at der i forhold til budgettet ikke
er kommet så mange renter ind. HC forklarer, at renterne er faldet voldsomt i
år.

a.

Ejerskifte / tilflyttere:
Der er foregået to ejerskifter siden sidst.

b.

Restanceliste:
2

Der er skyldige beløb for 600 kr.
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Næste møde:
Næste møde planlægges efter den ekstraordinære generalforsamling.
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Eventuelt
HC fortæller, at det koster 25 kr. at overføre et beløb via banken. Derfor
foreslår hun, at den nye kasserer benytter netbank.
PW fik blomster og vin som tak for hans arbejde for bestyrelsen.

Hvidovre, den 20. maj 2010.

Karina Johansen
Sekretær
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