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REFERAT 

 fra 

 bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 

den 31. januar 2013, kl. 18.30 

hos Hjørdis Christoffersen 

 

 

 

Deltagere: Mogens Rieck (MR), Jan Nielsen, Jens Kyhl (JK), Svend Raether (SR) og 

Hjørdis Christoffersen(HJD)  

Suppleanter: Henrik Jagd-Pedersen og Bøje Sandgaard 

 

DAGSORDEN 
 

1. Sidste referat 

2. Meddelelser v/formanden 

3. Meddelelser fra udvalgene 

4. Punkter til behandling 

             a. generalforsamling 19. marts 2013 

5. Regnskab m.m. 

a. Det reviderede årsregnskab 2012 samt budget 2013 og 2014  v/kassereren 

b. Ejerskifte v/ kassereren 

c. Restanceliste v/ kassereren 

6. Fastsættelse af næste møde 

7. Eventuelt  

 

1 Sidste referat 

  

 Godkendt       

 

2 Meddelelser v/ formanden  

  

 Tinglysning af medlemsskab af foreningen ligger nu hos advokaten og 

afventer tinglysningskontorets godkendelse. 

  

 Der er lagt nyt dæksel på Sønderkær over arbejdsrummet til den kommende 

store kloakledning, og sagen er nu lukket. 

  

 Som omtalt i sidste referat har Mogens orienteret Teknisk forvaltning om, at 

asfalten ud for nr. 50 og 52 på Poppel Alle er helt opkørt. Der er stadig intet 

sket, og Jørgen Larsen i Teknisk forvaltning er en svær mand at træffe, så vi 

afventer fortsat. 

   

 Mogens har kontaktet vores tidligere formand Peter Wraa ang. standard for 

asfaltbelægning og nyt slidlag. Ifølge ham findes der ingen standarder. 

  

 Hvidovre forsyning, HOFOR: Udgravning for ny hovedkloak, 6-9 meter 

under vejbanen mellem Åmarken og Dæmningen, er påbegyndt. 

  

 RINGSTEDBANEN. Der er omdelt en folder om arbejdet, som også kan 

følges på BaneDanmarks hjemmeside: www.bane.dk, banearbejde, 

København-Ringsted. Vi opretter en henvisning på vores hjemmeside. 
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 Mogens forsøger at få en person fra banestyrelsen, til at komme til 

generalforsamlingen og fortælle om arbejdet.  

  

 SGH holder generalforsamling 28/2 2013 i Lilli Friheden. Mogens og Hjørdis 

deltager. 

  

 Vi har fået en forespørgsel fra hr. Haasemann, Krogstens Alle vedr. SGH, 

som ikke er besvaret, da han ikke er medlem i vores grundejerforening. 

  

 Letbanen til Hvidovre, som vi tidligere har omtalt, er udskudt 7-10 år, da man 

i Københavns kommune prioriterer en bane i Sydhavnen først. 

  

3  Meddelelser fra udvalgene 

 

 Intet nyt.  

 

4 Punkter til behandling 

  

            a. generalforsamling 19. marts 2013 

            På valg til bestyrelsen er Mogens og Jens, som begge er villige til genvalg. 

            Bøje er på valg som suppleant og er villig til genvalg og Lars Nielsen er på  

            valg som revisor. 

 

Der er forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes § 30, efter hen- 

            stilling fra revisorerne. 

 

Vi afventer initiativ fra medlemmerne vedr. afholdelse af fester. Dette   

præciseres på generalforsamlingen. 

 

5. Regnskab 

 

 Kassereren gennemgik det reviderede årsregnskabet. Der har været 5 sne-

fejninger (De 4 under kommentarer er en trykfejl) 

 Regnskabet blev underskrevet. 

 

 Grundejerforeningen får ikke renter på sine bankkonti i øjeblikket, og vi talte 

om mulighederne for at få renter. En lang bindingsperiode ser ud til at være 

nødvendig, så derfor tages sagen op på generalforsamlingen. 

 

 Budgettet blev gennemgået, diskuteret og ændret. 

 

 Ejerskifte 

 

 Liste manglede. 

   

 Restancer 

 

 4 grundejere er sendt til inkasso, og 2 grundejere rykkes endnu en gang. 

 

6  Fastsættelse af næste møde 

 

 Mødet bliver 11/3 2013 kl. 19:00 hos Svend Raether, Bjeverskov Alle 3 
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7 Eventuelt 

 

 Intet 

  

 

 

Hvidovre, den 6 /2 2013 

Hjørdis Christoffersen 

sekretær 


