REFERAT
fra
bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Ny Hvidovre
den 26. april 2012, kl. 18.30
hos Hjørdis Christoffersen, Poppel Alle 47, 2650 Hvidovre

Deltagere: Mogens Rieck (MR), Jens Kyhl (JK), Svend Raether (SR) og Hjørdis
Christoffersen (HJD)
Afbud: Jan Nielsen og Henrik Jagd-Pedersen. Bøje Sandgaard kom ikke.
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Konstituering af bestyrelsen
Formand Mogens Rieck, næstformand Jens Kyhl, kasserer Jan Nielsen,
sekretær Hjørdis Christoffersen og bestyrelsesmedlem Svend Raether.
Forretningsordenen for bestyrelsen blev godkendt og underskrevet af Mogens.
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Sidste referat
Godkendt
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Meddelelser v/ formanden
Mogens har forsøgt at få kontakt med kommunen vedr. skiltning i krydset
Poppel Alle/Vestkærs Alle, dog uden resultat. Forsøger igen.
Vedr. larmende dæksel på Sønderkær, så afventes det videre forløb i sagen.
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Meddelelser fra udvalgene
Intet nyt.

1
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Fra Generalforsamlingen
Informationsniveauet er fuldt ud tilstrækkelig og meget fint både fra formand
Mogens og Kasserer Jan.
Vedtagelse i bestyrelsen om fortsat skriftligt indkaldelse til generalforsamling
til medlemmerne, men vi forsøger at få en vedtægtsændring, således at
referatet kun lægges på hjemmesiden. Dog kan de, der ønsker det, afhente et
trykt eksemplar hos sekretær Hjørdis.
Vi har ikke fået tilbagemelding fra Ret og Råd omkring tinglysning på Poppel
Alle 22, og Mogens kontakter endnu en gang advokaten.

5.

Regnskab
Kassereren var ikke i stand til at deltage, men havde udarbejdet en
økonomiopfølgning, som Hjørdis gennemgik. Alt så fint ud.
Ejerskifte
Sydkærsvej 86 har været på tvangsauktion, ny ejer ukendt, Krogstens Alle 19
er solgt, og Poppel Alle 26 er revet ned af ny ejer, som p.t. er ukendt.
Restancer
Manglende kontingentbetaling for en enkelt ejendom er sendt i fogedretten.
Yderligere 2 er i restance, og der følges op på sagen.
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Fastsættelse af næste møde
Mødet bliver 21/6 2011 kl. 18:30 hos Mogens på Englandsvej 450 på
Amager.
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Eventuelt
Intet

Hvidovre, den 28/4 2012
Hjørdis Christoffersen
sekretær
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