
Referat fra bestyrelses mødet tirsdag d. 12/01/2016 kl. 17.00 i grønt fælleshus 
 
 
Til stede : Hanne nr. 63, Gert nr. 30, Inge nr. 51, Anne nr. 134, Selina nr. 152, Johnny 
Driftschef og Kim Driftsleder.  
Afbud: Bente 112 
Referent: Anne 134 
 
1/ Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 Referat fra sidste møde er blevet godkendt via mail, lagt på hjemmesiden.  
 
 
2/ Nyt til og fra driftschefen. 
     a/    Fremlæggelse af tilbud på altan og repos til grøn og blå afdeling.  
             Er der kommet nogen tilbagemelding fra Dominia/ Hanne 

 Tilbagemeldingen fra Dominia var, at der skal en arkitekt på projektet for at 
komme med en holdbar løsning. Vi vil derfor tage kontakt til Grundejerforeningen 
da de har fået renoveret altaner og de er tilfredse.  

     b/    Status på ventilationsprojektet / Inge 

 Ventilationsprojektet er færdigt og afleveret til byggeregnskab.  
     c/    Hvornår får vi budgetforslag samt fastlægge beboermødedato i marts / Hanne 

 Vi har gennemgået budgetforslag og det ser meget fornuftigt ud. Vi forventer at 
datoen for beboermødet bliver den 17-03-2016 

     d/    Hvordan står vi mht skinner på dørene / Hanne 

   Det er med i forslag til budgettet for 2016-2017 
 
3/ Nyt til og fra driftslederen. 
     a/    Info. fra Kim  

 Ventilationsprojektet er færdig. Der er synet og godkendt 7 nye køkkner.  
     b/    Hvordan går det mht fliserne / Hanne  

 Der bliver startet op i henhold til prioriteringslisten, når der ikke er mere frost.  
     c/    Snerydning, hvor og hvordan bliver der ryddet / Gert og Hanne 

 Der bliver som hovedregel ryddet dertil hvor ’posten’ kommer.  
     d/    Lys i grøn afdeling –  
             Vi bør få afsat penge på næste budgetår til gennemgang af vores el./Hanne 

 Punktet blev behandlet og vi arbejder videre med det.  
     
 
            
  
4/ Nyt til og fra formanden 
     a/   Jeg har modtaget forbrugsinfo mht. vand og varme – det ser stadig fornuftigt ud. 
     b/   Der er kommet et referat fra 5 års gennemsyn af vinduerne, hvis der er interesse. 
     c/    Hjemmesider er nu blevet ”levende”, der bliver løbende lagt nyttige informationer  

            på hjemmesiden. 
     d/   Køkkenprojektet er nu startet op, flere har allerede fået nyt køkken. 
            p.t. er der 13 tilmeldt og puljen er nu lukket, der kommer en runde til senere. 
            Vi har modtaget et nyt trappetilbud, der ser fornuftigt ud. 

 Vi har gennemgået de 3 tilbud der er kommet på trapper. Det ene tilbud har vi 
valgt at se nærmere på i første omgang, da det ser meget fint ud.  

 



 
5/ Nyt til og fra bestyrelsen. 
     a/    Referat af have/markvandringen / Hanne    
     b/    HUSORDEN – komme med input til ændringer, da husorden i en revideret 
udgave skal fremsendes som forslag og gerne godkendes på beboermødet i marts 2015 
      
 
 
6/ Nyt fra grundejerforeningen / Hvidovre Boligselskab  
     a/   Der var møde i GF 17/11/2015, nu er alt på plads mht. boldbanen, som    
            blev godkendt i GF. AB II skal lige have det op på et beboermøde. 
            Forventet opstart foråret 2016. 
            GF undersøger muligheden for mere lys på de to store parkeringspladser. 
     b/   Der var møde i Hvidovre Boligselskab den 24/11/2015, her kom Skårupvej  
            med et forslag om indkøb af hjertestartere, som blev godkendt, udgiften til  

            hjertestarteren bliver afholdt af den enkelte afdeling, der undersøges hvor og 
            hvordan de skal sættes op.  
 
 
7 / Nyt fra udvalg  
     a/  Julearrangement for vores beboer var tirsdag den 15/12/2015 
           der var et pænt fremmøde.ca 10 husstade deltog.  
            
 
8/ Næste mødedato 
          Tirsdag den 09/02/2016   
 
 
 
9/ Evt., 

      


