
Referat fra bestyrelses mødet tirsdag d. 08/03/2016 kl. 17.00 i grønt fælleshus 
 
 
Tilstede: Hanne 63, Bente,112 Anne 134, Gert 30 og driftschef Johnny  
Afbud: Driftsleder Kim, Inge 51 og Selina 152.  
Referent: Anne 134. 
 
1/ Godkendelse af referat fra sidste møde. 
      Referatet er godkendt via mail og lagt på hjemmesiden 
 
2/ Nyt til og fra driftschefen. 
     a/               
      
 
3/ Nyt til og fra driftslederen. 

     a/   Info. fra Kim  

 Punktet udskydes til næste møde 
     b/   Lægge altangræs eller andet på repos efter nedtagning af plader / Hanne 

 Vi har besluttet at der skal altangræs på hele reposen.  
     c/   Hvornår går maling af grøn afdeling i gang / Inge  

 Punktet udskydes til næste møde 
     d/   Kan vi få nedsat flere stolper og sten / Inge 

 Punktet udskydes til næste møde 
 

      
  
 
  
4/ Nyt til og fra formanden 

     a/   Jeg har modtaget forbrugsinfo mht. vand og varme – det ser stadig fornuftigt ud. 
     b/   Så er der sat gang i trappeprojektet. 
     c/   Der er indkaldt til et styringsdialogmøde med kommunen den 28/04/16 
            Jeg har udfyldt et skema til brug på mødet og sendt retur til KAB. 
     d/   Proceduren omkring handicapparkering.  
            Teknisk forvaltning fortæller det er noget vi selv står for. 
            Afdelingen sørger for at få lavet handicapparkeringspladsen, beboeren skal selv  
            sørge for nummerpladen til ophæng på holderen. 
            Beboeren skal vise sit bevis for retten til pladsen på ejendomskontoret før  
            bliver Deres.  

 Det er taget til efterretning.  
 
5/ Nyt til og fra bestyrelsen. 
     a/   Indkomne forslag til beboermødet samt køreplan for mødet.    

 Vi har gennemgået forslagene og fået lavet en køreplan 

     b/   Skilt til døren til vaskeriet, der fortæller indgang til fælleshus er på den anden 
            side samt ingen ophold foran døren til vaskeriet. / Inge og Hanne     

 Der bliver lavet skilte til begge fælleshuse og Gert laminere dem.  
 
 
6/ Nyt fra grundejerforeningen / Hvidovre Boligselskab  
     a/   Der bliver afholdt arbejdsdag i grundejerforeningen den 08-05-2016. 



    
 
 
7 / Nyt fra udvalg  
     a/ Skal vi holde en vin smagningsaften / Hanne og Inge  

 Der arbejdes videre med dette.  
     b/ Fjernelse af lejehuset ved grønt fælleshus / Lejepladsudvalget Bente 

 Vi afventer et tilbud  
            
 
8/  Næste mødedato 
      Tirsdag den 12/04/2016   
 
 
 
9/ Evt., 
      


