
Referat fra bestyrelses mødet tirsdag d. 14/06/2016 kl. 17.00 i grønt fælleshus 
 
 
Tilstede: Johnny KAB, Hanne nr. 63, Inge nr. 51, Bente nr. 112, Anne nr. 134, Gert nr. 
30 og Jette nr. 132 
Afbud: Jannie nr. 138 
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/   Vores håndværkere skal også overholde vores husorden mht. parkering 
            Vi tager kontakt til håndværkerne og bede dem overholde reglerne.  
     b/   Hvad kan man gøre for at få rettet op på hækkene i grøn afdeling nu volden er   
            blevet ryddet og der er kommet luft til, nogle hækker har det ikke så godt. 

   Vi får gartneren til at kigge på problemet.  
     c/    Hvor langt er vi i jagten på en ny driftsleder ?? 

    Der er flere gode bud på mulige emner – stillingen er p.t. kun slået op internt i    
KAB. 

     d/    Hvordan med aflæsning af varme i år, vores varme år er lige sluttet.   

    Brunata er i fuld gang.  
 
3/ Nyt til og fra driftslederen. 
     a/   Information fra driften   

 Budgettet ser fint ud.  

 Malearbejdet i Grøn afdeling går i gang hurtigst muligt. Malearbejdet på boligerne 
starter den 25-07-2016 og skure og udhuse starter, så hurtigt det er muligt.  

  
 
  
4/ Nyt til og fra formanden 
     a/   Jeg har modtaget forbrugsinfo mht. vand og varme – det ser stadig fornuftigt ud 
     b/   Så er hjertestarteren opsat ved det blå fælleshus. 

 Der bliver omdelt en folder til alle i løbet af kort tid.  
      
             
          
 
 

5/ Nyt til og fra bestyrelsen. 
     a/  Plantegningerne fra kommunen, hvad er vores holdning og hvad er vores input  
           til grundejerforeningen / Anne og Gert 

  AB 1 og AB 2 har tilkendegivet, at ville bruge vores afsnit i husordenen til det  
fælles oplæg til kommunen.  

     b/   Svar på interne mails indenfor en uges tid / Inge     

  Bestyrelsen har taget det til efterretning.  
     c/  Parkering / ulovlig parkering – hvad kan/skal vi gøre / Hanne 
          Vi kan kun opfordre beboerne til af holde i  parkeringsbåsene, selvom det betyder 
          man skal gå lidt længere. Vi har lige haft 2 brandbiler, som havde problemer  



          med at komme rundt. 
          Samme problem har skraldebilerne.  
  
 
 
6/ Nyt fra grundejerforeningen / Hvidovre Boligselskab  
     a/   Godt nyt omkring boldbanen, arbejdet skulle påbegyndes her slut juni/start juli. 
 
 
7 / Nyt fra udvalg  
     a/  Hvordan går det i tv-udvalget? / Hanne 

 TV-udvalget er i fuld gang med undersøgelser.  
     b/   Sommerfesten / dato og seddel ud til beboeren / Inge og Hanne      

 Sommerfesten bliver lørdag den 27 august 2016, så kryds i kalenderen, der 

kommer snart seddel rundt.  
  
 
8/  Næste mødedato 
      Tirsdag den 09/08/2016 
   
 
9/  Evt. 
 

 


