Referat af Bestyrelsesmøde i
Grundejerforeningen Ny Hvidovre d. 27/7-2021
Afholdt hos Poul Andersen
Deltagere: Poul Andersen, Lene Andreasen, Henrik Tønnesen, Niels Jørgensen, Michael
Pedersen, Bøje Sandgaard
Afbud/ikke tilstede: Si mon Nørrelykke,
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1) Sidste referat
Godkendt

2) Konstituering af diverse poster i bestyrelsen
Henrik Tønnesen blev valgt til næstformand. Niels Jørgensen blev valgt til sekretær.

3) Meddelelser v/ formanden
- På generalforsamlingen blev nævnt et træ på Sønderkær som hælder ud over fortovet. Sagen er
under udredning med grundejeren.
- Fyringssæsonen er startet, og der er klaget over røggener ved Sønderkær/Krogstens Alle.
- Lokalplan 237 er vedtaget. Grundejerforeningen er underrettet af kommunen.

4) Meddelelser fra trafikudvalget
Vej og Park har planlagt en trafikmåling i området i slutningen af oktober. Vi har bedt om en
bekræftelse, og om mere info, men efter flere rykkere har vi endnu ikke hørt noget.

5) Punkter til behandling
- På den blinde del af Ege Alle (nord for Vestkærs Alle) er der opstået en sag omkring tre træer, der
er blevet fældet. Kommunen har lagt sag an imod to parceller (fire personer) med et stort
erstatningskrav. Kommunen har på intet tidspunkt kontaktet grundejerforeningens bestyrelse, så
vi har ikke haft mulighed for at mægle i sagen. Det er ”den lille mand mod den store kommune”,
så bestyrelsen har drøftet sagen og vil følge den nøje, og det er besluttet at støtte hver parcel med
kr5.000,- til advokatbistand.

6) Regnskab m.m.
Alle kontingenter for 1. oktober 2019 – 30. september 2020 er betalt.
For det nye regnskabsår er der 30 parceller der mangler at betale.
94 parceller betaler med girokort.

7) Eventuelt
Intet nyt

8) Fastsættelse af næste møde
Næste møde er sat til d. 23. januar 2021
Næste generalforsamling er sat til tirsdag d. 16. marts 2021, kl. 19.00

Sekretær Niels Jørgensen, d. 16/10-2020

