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REFERAT 

 fra 
 bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 

 den 24. august 2011, kl. 18.30 

 hos Bøje Sandgaard, Vestkærs Alle 2, 2650 Hvidovre 

 

 

 

Deltagere: Mogens Rieck (MR), Jan Nielsen, Jens Kyhl (JK), Svend Raether (SR), Bøje 

Sandgaard og Hjørdis Christoffersen(HJD)  

Der var ikke afbud fra Henrik Pedersen  

 

DAGSORDEN 
 

1. Sidste referat 

2. Meddelelser v/formanden 

3. Meddelelser fra udvalgene 

4. Punkter til behandling 

          a. forsikring 

5. Regnskab v/ kassereren 

       Ejerskifte v/kassereren 

       Restanceliste v/kassereren  

6. Fastsættelse af næste møde 

7. Eventuelt 

  

  

 

1 Sidste referat 

  

 Godkendt       

 

2 Meddelelser v/ formanden 

  

 Mogens har kontaktet kommunen ( Jørgen Larsen) ang. de dårlige veje efter 

den hårde vinter, og reparationer kommer.  

 Kommunen arbejder med sagen om dæksler over opgravning vedr. kloakker. 

Vi afventer resultatet. 

 Optælling vedr. brug af hjemmesiden forventes at være klar til næste møde. 

 Vi har modtaget brev om lokalplan fra kommunen, og vil  blive indkaldt til 

drøftelse inden for ca. 1-1½ år. 

 Vedr. forsøgsindsamling af affald har Mogens forgæves forsøgt at kontakte 

COWI. Mogens arbejder videre med sagen. 

 

3  Meddelelser fra udvalgene 

 

 Intet nyt.  
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4 Punkter til behandling 

 

 Der henvises til meddelelser fra formanden. 

 

5 Regnskab m.m. 

 

 a. Regnskab 

  Kassereren fremlagde det pr. 15/8 2011 realiserede regnskab. 

 Netbankkontoen er etableret, men forholdsvis dyr i gebyrer. 

 Jan arbejder med sagen om evnt. skift til anden bank med bedre tilbud. 

 Regnskabssystemet er forældet, og man vedtog at købe et nyt system til ca. 

3.000-4.000 kr. 

 

 b. Ejerskifte 

 Vi er bekendt med at 3 parceller har skiftet ejere, siden sidste møde. 

 

 c. Restancer 

 3 parceller er stadig i restance.  Den ene parcel har skiftet ejer, og trods 

gentagne forsøg, har det ikke været muligt at komme i kontakt med den 

tidligere ejer. På grund af beløbets ringe størrelse, afskrives dette. De øvrige 2 

ejere sendes i foged-retten.  

  

6  Fastsættelse af næste møde 

 

 Mødet bliver 23/11 2011 kl. 18:30 hos Jan 

 Julemødet afholdes 21/01 2012 kl. 18:00 hos Hjørdis. 

 Hjørdis sørger for at sende invitationer ud. 

 

7 Eventuelt 

 

 Tinglysning af Poppel Alle 22 volder stadig problemer, men  RET OG RÅD, 

arbejder videre med at få tinglysningskontoret til at godkende sagen. 

  

 

 

Hvidovre, den 25/8 2011 

Hjørdis Christoffersen 

sekretær 

 

 


