REFERAT
fra
bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Ny Hvidovre
den 30. november 2012, kl. 17.
Hjørdis Christoffersen, Poppel Alle 47

Deltagere: Mogens Rieck (MR), Jan Nielsen, Jens Kyhl (JK), Svend Raether (SR) og
Hjørdis Christoffersen(HJD)
Suppleanterne havde meldt afbud.
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Sidste referat
Godkendt

2

Meddelelser v/ formanden
Tinglysning af medlemskab af foreningen for Poppel Alle 22 arbejdes der
med igen, da første tinglysning blev underkendt af tinglysningskontoret.
Mogens har ikke været i stand til at komme i kontakt med Jørgen Larsen fra
teknisk forvaltning, så han har ikke kunnet følge op på problemer vedr.
krydset Poppel Alle/Vestkærs Alle samt opkørt asfalt på Poppel Alle ud for
nr. 50 og 52.
Fra sidst: "Der er lagt nyt dæksel på Sønderkær over arbejdsrummet til den
kommende store kloakledning, men der er stadig ujævnheder. Mogens
kontakter vores tidligere formand Peter Wraa ang. standard for
asfaltbelægning og nyt slidlag.
Vandplanen er i høring. Der kommer opgravninger på Sydkærsvej, således at
trafikken jo nok bliver ledt om ad Birke Alle. Mogens kontakter kommunen
med henblik på at få anlagt chikaner på Birke Alle, så beboerne generes så
lidt som muligt af den kommende forøgede trafik."
Informationsniveauet omkring Ringstedbanen og kloakarbejderne er aldeles
mangelfuld. Mogens "graver" lidt vedr. dette.
Vi følger stadig op på sagerne.
BaneDanmark har udsendt generel information vedr. Greve/Solrød området,
og er i fuld gang nær vores område.
1
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Meddelelser fra udvalgene
Intet nyt.
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Punkter til behandling
Der har været en henvendelse vedr. hegn, som er løst, og en henvendelse om
parkering af meget stor lastbil, hvor vi har henvist til politiet.
Generalforsamling afholdes 19. marts 2013 i Bibliotekscaféen. Lokalet er
reserveret.

5.

Regnskab
Kassereren gennemgik regnskabet. Ingen bemærkninger.
Ejerskifte
Ege Alle 33 og Broholmkirken.
Restancer
Restanterne fra sidste år er gengangere i år. I alt har 25 parceller ikke betalt til
tiden.
4 parceller er til inkasso.

6

Fastsættelse af næste møde
Mødet bliver 31/1 2013 kl. 18:30 hos Hjørdis, Poppel Alle 47.
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Eventuelt
Intet

Hvidovre, den 4/12 2012
Hjørdis Christoffersen
sekretær
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