
Referat fra bestyrelses mødet tirsdag d. 10/05/2016 kl. 17.00 i grønt fælleshus 
 
 
Tilstede: Hanne nr. 63, Johnny KAB, Inge nr. 51, Bente nr. 112, Anne nr. 134,  
Janni nr. 136, Jette nr. 132 
Afbud: Gert nr. 30 
Referent: Anne nr. 134.  
 
1/ Godkendelse af referat fra sidste møde. 
      Referatet er godkendt via mail og lagt på hjemmesiden 
 
2/ Nyt til og fra driftschefen.                                
     a/  Hvordan kan man som beboer, se sin beboermappe / Inge  

 Når der bliver ansat en ny driftsleder, vil det være muligt at henvende sig på 
ejendomskontoret og få kopi af det man evt. ønsker.  

     b/  Hvad er tidsplanen for de projekter vi har sat i gang, maling af grøn afdeling, 

 Maling af grøn afdeling bliver udskudt til efter 1. juli da det er bedst at male i  
eftersommeren.  

           altangræs på reposer og altan-udskiftning i grøn. / Hanne 

 Altangræs bliver indkøbt og monteret hurtigst muligt.  

 Altanudskiftning bliver der arbejdet videre på.  
 
3/ Nyt til og fra driftslederen. 
     a/   Information fra driften 

 Punktet skydes til næste møde  
 
  
4/ Nyt til og fra formanden 
     a/   Jeg har modtaget forbrugsinfo mht. vand og varme – det ser stadig fornuftigt ud 
     b/   Selina nr. 152 trak sig den 15/04/2016 som suppleant. 
     c/   Der var ekstraordinært beboermøde mandag 02/05/2016 med et punkt 
            på dagsorden: Omvalg af 2 bestyrelse medlemmer grundet en klage over 
            fejl i afstemningsproceduren ved mødet 17/03/2016. 
            Valgresultatet blev Anne, nr. 134 samt Inge, nr. 51 fortsætter i bestyrelsen, der  
            var ingen modkandidater. 
            Jannie, nr. 138 og Jette, nr. 132 blev ligeledes valgt uden modkandidater. 
             
      
5/ Nyt til og fra bestyrelsen. 
     a/     Vi bød de 2 nye suppleanter velkommen.   
     b/     Bestyrelsen har konstitueret sig og fortsætter uforandret.  
 
 
6/ Nyt fra grundejerforeningen / Hvidovre Boligselskab  

     a/   GF holdt arbejdsdag til søndag den 08/05/2016,   
            Der deltog 14 beboer fra hele Skårupvej, vi startede dagen med morgenmad 
            Derefter fik vi malet containergården, sat hjul på dørene til storskrald og 
            haveaffald, låsene er tidligere blevet skiftet, så nu kan dørene åbnes. 
            Containergården blev ryddet op og fliser, spejle, madrasser og andet blev kørt 
            på genbrugspladsen. 
 



            Nu håber vi fremover at folk vil benytte containergården og smide affald  
            sorteret efter de opsatte skilte. Den blå vipcontainer er til brandbart- 
            Vi fik også sat et vej-spejl op i svinget ved ABII fælleshus 
            der skal også sættes et op i svinget ved nr. 9 og 11.  
            Boldbanen – er nu blevet stemt igennem hos alle og arbejdet starter op snarest. 
            Der kommer mere besked, når arbejdet går i gang. 
 
 
7 / Nyt fra udvalg  
     a/  Festudvalg – Inge, Hanne, Janni og Anne.  
           På næste bestyrelsesmøde fastlægges dato for sommerfesten 2016 og besked 
           og tilmelding sendes ud. 
     b/  Legepladsudvalg – Der mangler stadig medlemmer.  
 
  

 
8/  Næste mødedato 
      Tirsdag den 14/06/2016   
 
 
9/  Evt. 
 

 


