Referat fra bestyrelsesmødet i Grundejerforeningen Ny Hvidovre
den 22. juni kl. 10.00 hos Henrik Pedersen-Jagd
Deltagere: Mogens Rieck, Henrik Pedersen-Jagd, Jens Kyhl, Jan Nielsen og Susanne Egelund Jensen
Suppleanter: Lene Andreasen
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1. Sidste Referat: Godkendt
2. Meddelerser ved formanden: Oplyste at der havde været 2 henvendelser vedrørende støjgener.
Den ene omkring en radio som var lidt for høj, Mogens henstillede til at der blev skruet ned. Den
anden drejede sig om at der ofte var fest, høj musik og larm. Denne ejendom var fremlejet og så
vidt vi ved, er den nu solgt, så problemet løser derfor sig selv.
Mogens var blevet kontaktet af et konsulentfirma, som fortalte om et koncept med en platform for
hele området. Den kunne indeholde f.eks. lokale håndværkere, tilbud, nyt, lidt fra pressen og
måske folk kunne udveksle forskellige ideer og ting eller hjælpe hinanden. Bestyrelsen mente, at
tiden lige nu ikke er moden til et sådant tiltag, men med tiden kunne det tænkes at vi måske kunne
lave et link på hjemmesiden.
Der har været afholdt fest på Kirke Alle i Bandidos klubhus. Politiet var massivt tilstede med
adgangs - og udgangskontrol. Beboerne tættest på havde vel noget støj, men kvarteret som sådan
var ikke generet af festen.
3. Meddelelser fra udvalgene: Igen er der sket en ulykke i krydset Vestkærs Alle og Poppel Alle. Birke
Alle er stærkt plaget af meget trafik. Vi er af den overbevisning at begge dele skyldes dårlig
afmærkning fra kommunens side og Jan vil derfor skrive et brev til Teknisk forvaltning og bede om
et møde med Dem, som både Jan og Mogens vil deltage i.

4. Punkter til behandling: Intet til behandling.
5. Regnskab m.m.: Der er indkøbt en computer til sekretæren kr. 4999,00
a. Delregnskab v/kassereren: Kasseren udleverede og gennemgik delregnskabet, som blev
taget til efterretning.
b. Ejerskifte v/ kassereren: Der er registreret 17 handler i 2014.
c. Restanceliste v/ kassereren: Der er 4 restancer, men de figurerer ikke på restancelisten. Jan
undersøger om det kan være fra nogle af de eksproprierede ejendomme i forbindelse med
den nye jernbane.
6. Fastsættelse af næste møde: Søndag den 28/9 – 2014 Hos Mogens kl. 11.00.
7. Eventuelt: intet

