Referat af Bestyrelsesmødet i
Grundejerforeningen Ny Hvidovre
den 26. august 2016 hos Poul Andersen
Deltagere: Poul Andersen, Lene Andreasen, Simon Lykkegård og Susanne Egelund
Jensen
Afbud fra: Mogens Rieck, Bøje Sandgård og Niels Jørgensen

DAGSORDEN

1.
2.
3.

Sidste referat
Meddelelser v/formanden
Regnskab v/ kassereren
3a. Delregnskab
3b. Ejerskifte
3c. Restanceliste

4.
5.
6.
7.

Trafikudvalget
Punkter til behandling
Fastsættelse af næste møder
Eventuelt

1.

Sidste referat. Referatet godkendt.

2.

Meddelelser v/formanden.
Formanden oplyste at det havde været en stille periode.
Der er kommet et brev fra kommunen til formanden, vedrørende en partshøring
omkring anlæggelse af en altan. Efter at have sikret sig, at der intet var til hinder
for det i foreningens vedtægter, og at naboerne til parcellen er blevet kontaktet,
så de har mulighed for at komme med evt. indsigelser, havde formanden ingen
indsigelser.
Sagen vil blive afgjort i kommunen 8/9-16.Der har været en enkelt klage til
formanden over byggelarm. Efter råd fra formanden tog klageren sig en høflig
snak med vedkomne og det hele løste sig til alles tilfredsstilledelse og arbejdet
som larmede var næsten slut.

3.

Regnskab v/ kassereren
3a del regnskab. Kontingentet skal først indbetales pr. 30/9. Så der er ikke noget
nyt som sådan. Det foreløbige regnskab blev fremlagt til de tilstedeværende.
Betalingen for snerydning er ajour til og med Januar 2016, inkl. en gammel
regning fra 2014. Bestyrelses honorarer er udbetalt for 2.,3. og 4 kvartal.
3b Ejerskifte. Kassereren har registreret 6 ejerskifte i det første halvår af 2016.
3c Restanceliste. Der er 2 restancer, de er begge gået til advokaten. Den ene af
dem er til salg, så der får foreningen pengene, når det bliver solgt.

4.

Trafikudvalget. Poul Andersen (formanden) vil indkalde udvalget i løbet af
september måned. (Se evt. referatet af 13/5-16 for at se udvalgets medlemmer)

5.

Punkter til behandling. Intet

6.

Fastsættelse af næste møder.
28.
14.
17.
21.

7.

oktober hos Lene kl. 18.00
januar hos Susanne kl. 13.00 (et lille møde og julefrokost)
februar hos Niels kl. 18.00
marts Generalforsamling kl. 17.00

Eventuelt. Intet

Sekretær: Susanne Egelund Jensen den 3/9-2016

