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REFERAT 

 fra 
 bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 

 den 30. november 2011, kl. 18.30 

 hos Jan Nielsen, Birke Alle 17 A, 2650 Hvidovre 

 

 

 

Deltagere: Mogens Rieck (MR), Jan Nielsen (JN), Jens Kyhl (JK), Bøje Sandgaard (BS) 

og Hjørdis Christoffersen(HJD)  

Ikke til stede: 

   Svend Raether, afbud 

   Henrik Pedersen, afbud 

 

DAGSORDEN 
 

1. Sidste referat 

2. Meddelelser v/formanden 

3. Meddelelser fra udvalgene 

4. Punkter til behandling     

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 

  

 Mødet 23/11 2011 blev udsat til 30/11 2011 p.g.a kassererens kursus. 

 

 Mogens og Jens har deltaget i møde på kloakværket omhandlende værkets 

arbejdsområde, og hvordan de håndterer store regnmængder. Der var ikke 

meget vi kunne bruge, og der var ingen rundvisning, hvilket var forventet. 

 

  Mogens og Hjørdis var til et møde i medborgerhuset, som i lighed med 

førnævnte var arrangeret af SGH. Dette møde var væsentlig bedre, og 

omhandlede følgende emner: 

 2 borgeres beretning om hvad der skete 2. juli 2011, og hvordan det var at stå 

i vand til knæene. 

 Viceberedskabschefen fortalte om deres store arbejde denne dag, og 

direktøren for Hvidovre forsyning fortalte om kloakkernes formåen og 

udbygning. 

 Chefkonsulent i Teknisk forvaltning fortalte, hvad man selv kunne gøre/ikke 

gøre, og hvilke planer der var med Harestrup å. Der vil senere komme et 

referat af mødet på kommunens hjemmeside.  

 

 Åen har flaskehalse ved Vestkærs Alle og ved spejderhytten. 



 2 

 Åen ligger i Københavns kommune, og Mogens tager fat i kommunen om 

hvad der skal ske med å-skrænterne. Der påbegyndes rørlægninger til foråret, 

samt etablering af overløbsbassiner. Men det er alt sammen noget, der tager 

rigtig lang tid. 

 Der er yderligere oplysninger om håndtering af store regnskyl på 

www.klimatilpasning.dk, www.dmi.dk og www.forsikringsvejret.dk. 

 

 Vi forsøger at få Carsten Raad Petersen fra teknisk forvaltning til at komme 

og fortælle om emnet på generalforsamlingen. 

  

 Der arbejdes stadig på at løse problemet på Sønderkær vedr. dæksler over 

opgravning vedr. kloakker. Man har afhjulpet generne, og der lægges nyt 

slidlag på vejbanen og forsøget bliver fulgt op. 

  

 Vedr. forsøgsindsamling så har Mogens adskillige gange forsøgt at kontakte 

COWI for yderligere oplysninger, men desværre uden resultat. Nu kontakter 

vi kommunen for at høre, hvordan sagen forløber. 

 

 Der er indkøbt nyt regnskabssystem, som efter begynderproblemer, nu 

fungerer fint. 

 

3  Meddelelser fra udvalgene 

 

 Snerydningen. 

 Jan udfærdiger regning til rækkehusene på Krogstens Alle på 5.000 kr. for 

sidste sæson, og snerydderen kontaktes vedr. fakturering til førnævnte 

bebyggelse, da vi ikke fremover ønsker en sammenblanding af økonomi. 

 

4 Punkter til behandling 

 

 Nye erhverv over bager Bent og på Sønderkær 37. Mogens undersøger 

lovligheden via kommunen.  

 

5. Regnskab 

 

 Delregnskabet blev fremlagt og godkendt. 

 

 Ejerskifte 

 

 3 parceller har skiftet ejere, Sønderkær 57, Elsborgvej 17 og Krogstens Alle 

22.  

 På Poppel Alle 20 opføres nyt hus, vi kender ikke de nye ejere endnu. 

 

 Restancer 

 

 Alle skulle have betalt sidste års kontingent, men det gennemgås lige en 

ekstra gang med vores eksterne opkrævningsfirma. 

  

 Netbankkontoen er etableret, men da den er dyr at benytte, undersøger Jan 

priserne hos andre banker. 

 

 



 3 

6  Fastsættelse af næste møde 

 

 Mødet bliver 7/2 2012 kl. 18:30 hos Mogens 

 

7 Eventuelt 

 

 Tinglysning af Poppel Alle 22 volder stadig problemer, men vi er ved at være 

ved vejs ende, og sagen forventes snarligt afsluttet. 

 

  

 

 

Hvidovre, den 4/12 2011 

Hjørdis Christoffersen 

sekretær 

 

 


