REFERAT
fra
bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Ny Hvidovre
den 21. juni 2012, kl. 18.30
hos Mogens Rieck, Englandsvej 450 på Amager

Deltagere: Mogens Rieck (MR), Jan Nielsen, Jens Kyhl (JK), Svend Raether (SR) Bøje
Sandgaard (BS) og Hjørdis Christoffersen(HJD)
Afbud: Henrik Jagd-Pedersen.
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Sidste referat
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b. Restanceliste
6. Fastsættelse af næste møde
7. Eventuelt

1

Sidste referat
Godkendt
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Meddelelser v/ formanden
Mogens er endelig kommet i kontakt med Jørgen Larsen i teknisk forvaltning
vedr. krydset Poppel Alle/Vestkærs Alle, og Jørgen Larsen var positiv med
hensyn til skiltning af farligt vejkryds, efter endnu et uheld i krydset.
Mogens fortalte endvidere, at asfalten ud for nr. 50 0g 52 på Poppel Alle er
helt opkørt, så Jørgen Larsen besigtiger dette. Endvidere lægges der nyt
dæksel på Sønderkær over arbejdsrummet til den kommende store
kloakledning.
Jan syntes der burde være et borgermøde omkring hele kloakarbejdet, inden
det går i gang for alvor.
Der har været en henvendelse omkring store træer i skel på en ejendom på
Hvidovrevej. Problemet løses måske ved ejerskifte.
Kontakten omkring Ringstedbanen er ikke optimal, og Mogens kontakter
BaneDanmark omkring dette.
Jan følger op på en ud i fremtiden kommende letbane.
En enkelt grundejer har ikke betalt kontingent i 2 år. Vores inkassofirma er
overtaget af en anden, og Jan kontakter det nye firma vedr. en fogedsag.
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Meddelelser fra udvalgene
Intet nyt.
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Punkter til behandling
Se punkt 2.

5.

Regnskab
Kassereren gennemgik regnskabet. Ingen bemærkninger.
Ejerskifte
Birke Alle 4 og Poppel Alle 33 er solgt.
Restancer
Manglende kontingentbetaling for en enkelt ejendom sendes i fogedretten.
1 ejendom er solgt på tvangsauktion og 1 er sat til salg.
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Fastsættelse af næste møde
Mødet bliver 4/9 2012 kl. 18:30 hos Jan Nielsen, Birke Alle 17 A.

7

Eventuelt
Intet

Hvidovre, den 23/6 2012
Hjørdis Christoffersen
sekretær
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