Referat af Bestyrelsesmødet i
Grundejerforeningen Ny Hvidovre
den 28. oktober 2016 hos Lene Andreasen
Deltagere: Poul Andersen, Niels Jørgensen, Lene Andreasen, Simon Lykkegård og
Susanne Egelund Jensen
Afbud fra: Mogens Rieck og Bøje Sandgård

DAGSORDEN

1. Sidste referat
2. Meddelelser v/formanden
3. Regnskab v/ kassereren
3a Delregnskab
3b Ejerskifte
3c Restanceliste
4. Trafikudvalget
5. Punkter til behandling
6. Fastsættelse af næste møder
7. Eventuelt

1. Sidste referat. Referatet godkendt
2. Meddelelser v/formanden. Formanden har modtaget en henvendelse vedrørende
uenighed omkring noget bevoksning mellem 2 parceller. Formanden forsøger at
opfordre de involverede parter til at opnå enighed.

3. Regnskab v/ kassereren
3a Delregnskab
Intet nyt
3b Ejerskift
Kassereren har registreret 10 ejerskift.
3c Restanceliste
Der er 2 gamle restancer, som er gået til advokaten. Den ene har betalt. Der har
været 32 parceller i restance, efter at kontingentet opkrævningen er sendt ud,
halvdelen er nu betalt. En del af restancerne, skyldes ejerskifte.
3. Trafikudvalget.
Fra trafikudvalgsmødet d. 4.oktober 2016:
Deltagere: Kasper, Jonas, Niels og Poul.
Afbud: Johnny, Jan
Vi drøftede lidt løst og fast. Bl.a. ved en trafiktælling på Torstensvej blev der målt
800 biler pr. døgn. Der har været ansøgt om bump på vejen, men dette er afslået,
da vejen er brandvej.
Forslag om skiltning ved alle indfaldsveje til området:
Sønderkær/Hvidovrevej/Brostykkevej/Sydkærsvej. 40 km evt. 30 km zone.
Forslaget skal samlet indsendes af de berørte grundejerforeninger.
Trafikken i dette område er øget markant. Bl.a. pga. institutionsudvidelser.
”Kommunen har ansvar for trafikken i hele området.”
Niels nævnte de såkaldte 2 minus 1 veje.
Nedenstående link er en lille video lavet af FDM som fint beskriver konceptet.

https://www.facebook.com/FDM.dk/videos/10154176997877800/
Vi udarbejder skitse til brev til kommunen. De berørte grundejerforeninger
inddrages i processen.
Arbejdsopgaver:
Kasper: Fremskaffer adresser på berørte nabo Grundejerforeninger. Evt. kort
over området og nye kort over vores grundejerforening.
Jonas: Lobbyarbejde (”politikere”) og 1. udkast til brev til kommunen. Mailes til
trafikudvalget.
Poul: Undersøger hos kommunen, hvilke kommandoveje vi skal følge.
Undersøger hos politiet, hvad de kan hjælpe os med.
Næste møde: torsdag den 17. nov. 2016 kl. 19.00-21.00
hos Poul Andersen Poppel Alle 31
Ref. Poul A.

5. Punkter til behandling.
Lene kontakter I.G. Smidts Allé for kopi af advokatregning
6. Fastsættelse af næste møder.
14. januar hos Susanne kl. 13.00 (et lille møde og julefrokost)
17. februar hos Niels kl. 18.00
21/3 2017 Generalforsamling kl. 17.00
7. Eventuelt. Lokale til generalforsamlingen er bestilt

Sekretær: Susanne Egelund Jensen den 6/11-2016

