
Referat af bestyrelses mødet tirsdag d. 12/04/2016 kl. 17.00 i grønt fælleshus 
 
 
Tilstede: Hanne nr, 63, Inge nr. 51, Gert nr.30 samt Bente nr. 112 
Afbud:  Anne nr. 134, Selina nr. 152 samt driftschef Johnny  
Referent: 
 
1/ Godkendelse af referat fra sidste møde. 
      Referatet er godkendt via mail og lagt på hjemmesiden 
 
2/ Nyt til og fra driftschefen. 
     a/  Hvornår/hvordan skal det ekstra beboermøde, kun med valg på programmet 
           finde sted / Hanne    
           Valget bliver afholdt tirsdag den 26/04/2016, indkaldelse kommer.             
     b/   Hvordan kan man som beboer, se sin beboermappe / Inge  

            Udsat til næste møde 
      
 
3/ Nyt til og fra driftslederen. 
     a/   Information fra driften   
            Punktet udgik. 
  
 
  
4/ Nyt til og fra formanden 
     a/   Jeg har modtaget forbrugsinfo mht. vand og varme – det ser stadig fornuftigt ud 
     b/   Inge har sat gang i vask af persienner og vinduesvask i fælleshusene, dette sker 
            19-21 april. 
     c/   Hvem kan/vil købe nye thermokander til fælleshusene, vi skal bruge 18 stk. 
            ( 14 stk. i en farve til kaffe og 6 stk. til the i en anden farve ) 
            Selina nr. 152 indkøber thermokander. 
          
 
 
5/ Nyt til og fra bestyrelsen. 
     a/   Tilkøbe it-hjælp til af opdatere vores hjemmeside en gang om året./ Hanne  
           ( lægge diverse referater på de rigtige sider, vi lægger selv det daglige på siden )  
           Vi valgte at tilkøbe it-hjælp af Steen Garset, som har udviklet vores hjemmeside.   
     b/          
 
 
6/ Nyt fra grundejerforeningen / Hvidovre Boligselskab  
     a/   Der var møde i GF den 01/03/2016 
            GF aftalte dato for næste arbejdsdag til søndag den 08/05/2016, seddel omdeles        
            snarest.  
    
 
 
7 / Nyt fra udvalg  
     a/  Hanne og Inge har tjekket priser på vinsmagning, hvad er resten af bestyrelsens  
           mening ? 
           Der er stemning for at prøve at afholde en vinsmagning. 



     b/  Udlejningen har holdt flyttedag fra mandag til søndag fra kl 17.00 til 17.00 hos 
           Hanne, Skårupvej 63 
            
 
8/  Næste mødedato 
      Tirsdag den 10/05/2016  
 
  
 
9/  Evt. 
 

 


