
 Referat fra bestyrelses-mødet tirsdag d. 09/08/2016 kl. 17.00 i grønt fælleshus 
 
 
Tilstede: Hanne nr. 63, Inge nr. 51, Gert nr. 30, Bente nr. 112, Anne nr. 134, Jette nr. 
132, Jannie nr. 138, Driftsleder Leo og Driftschef Johnny fra KAB  
Afbud:   
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/   Præsentation af og velkommen til vores nye driftsleder. 

 Leo præsenterede sig selv. Leo er 52 år og kommer fra Chile. Leo har boet i 
Danmark siden 1978. Leo bor i Albertslund med hans kone og 3 børn. Leo er 
uddannet vvs-teknikker. Han har arbejdet på et bosted i 8 år. Herefter har han 
arbejdet på et plejehjem, en ungdomsskole og folkeskolen. Leo har arbejdet som 
driftsleder i 20 år.  

     b/   Malerprojektet i grøn afdeling 

 Der er ved at blive indhentet nye tilbud på malerarbejdet.  
     c/   Opsamling på vores projekter i dette år / Hanne 

 Opretning af fliser, bliver sat i gang i dette budgetår – Hanne finder listen frem 

 Rottesikring bliver også sat i gang i dette budgetår 

 Altangræs bliver bestilt hjem til reposerne  

 Indbrudssikring er også på vej.  

 Der bliver indhentet tilbud på maling af hoveddøre og oliering af bundstykker.  

 Rensning af kloakker bliver sat i gang.  

 Udskiftning af varmemålere starter i december.  

 Fjernelse af tjørnehæk  
 
3/ Nyt til og fra driftslederen. 
     a/   Information fra driften   

 Leo er ved at finde sig til rette. Han har brugt en del tid på at rydde op og få styr 
på kontoret.  

      
 
4/ Nyt til og fra formanden 
     a/   Jeg har modtaget forbrugsinfo mht. vand og varme – det ser stadig fornuftigt ud 
     b/   Parkering, vi har haft en firmaparkering, der ikke var efter regler, her skrev jeg 
            til firmaet og fik et pænt svar retur med en beklagelse og en påtale til den  
            pågældende chauffør. 
     c/   Have/mark  vandring / sætte en dato 

 Onsdag den 21-09-2016 klokken 16.00 foretager bestyrelsen og KAB 
have/markvandring, hvor vi gennemgår haver og området og ser om der er noget 
der ikke er efter reglementet. Herudover ser vi på, hvad der skal laves på området, 
som skal med i næste års budget.  
 

 Hjemmesiden er ved at blive rettet til med de nye relevante oplysninger.  
             
          



 
 
5/ Nyt til og fra bestyrelsen. 
     a/  Vi har haft Benjamin til at klippe vores hække og det er bare blevet så flot. 
           Samtidig vil bestyrelsen lige minde om klipning af vores egne hække, som hører  
           til lejemålet, hækkens højde max. 180 cm og 50 cm bred. 
  
 
 
6/ Nyt fra grundejerforeningen / Hvidovre Boligselskab  
     a/ Boldbanen er desværre blevet forsinket igen.  
 
 
7 / Nyt fra udvalg  
     a/   Der er sommerfest lørdag den 27/08/2016 med deltagelse af ca. 20 personer.  
  
 
8/  Næste mødedato 
      Tirsdag den 13/09/2016 
   
 
9/  Evt. 
Gert har lavet traileren, så nu kan den lejes igen gennem Hanne nr. 63. 
 


