
  
 
 
Tilstede: Inge nr, 51, Bente nr. 112, Hanne nr. 63, Janni nr. 138, Jette nr. 132, 
Driftschef Johnny KAB samt driftsleder Leo- 
Afbud:  Anne nr. 134 og Gert nr. 30 
Referent: Jette nr. 132 og Hanne nr. 63 
 
1/ Godkendelse af referat fra sidste møde. 
      Referatet er godkendt via mail og lagt på hjemmesiden 
 
2/ Nyt til og fra driftschefen.                  
              
     a/  Information omkring afholdelse af ferie af Leo og Johnny, kursus olign.  
           Der vil være autosvar på mail, telefonomstilling til Hvidovrevej, når Leo ikke  
            er tilstede. 
            Bestyrelsen vil altid blive informeret om ferie o.lign. 
             
     b/  Kan man som beboer få indflydelse på valg af hvidevare mod egenbetaling på 
           differencen mellem produktets pris og det ejendommen ville have købt. 
           Bestyrelsen blev enig om at det er en mulighed, når de hårde hvidevare er udtjente  
            og alligevel skal skiftes. Det vil, som altid , være en vurdering driftslederen træffer. 
 
     c/  Nye varmeforbrugsmåler, bliver de også med mulighed for egen aflæsning, således   
           at beboeren selv kan følge med i sit forbrug. 
           JA det vil være en tilvalgsmulighed.. 
     
 
3/ Nyt til og fra driftslederen. 
     a/   Information fra driften   
            Der er indhentet tilbud fra maleren på maling af vores 4 bænke/borde ved     
            begge fælleshuse. 
            Altangræs : er på vej, her vil der blive omdelt en seddel når tiden nærmer sig. 
            Der vil på samme seddel blive mulighed for at fravælge altangræs mod at man 
            selv lægger noget tilsvarende på. 
            Tjørnehækken ved ejendomskontor / containergård bliver fjernet i uge 40, de  
            berørte beboer får direkte besked fra ejendomskontoret. 
            Der kommer det årige service fra Krüger på det varme vand den 29/09/2016- 
            Der er fuld gang i fjernelse af ukrudt rundt om på området. 
  
 
  
4/ Nyt til og fra formanden 
     a/   Jeg har modtaget forbrugsinfo mht. vand og varme – det ser som altid fornuftigt       
            som altid. 
     b/   Vi mangler ølglas i blåt hus, snapsglas og bestik i grønt, skal vi købe ?      
            Vi får indkøbt det manglende snarest. 
 
     c/    Seline, nr. 152 har oprettet en facebookside for Skårupvej’s beboer.    
             Hjemmesiden hedder: Skårupvejens markedsplads     
          
 



 
5/ Nyt til og fra bestyrelsen. 
     Bente trak sig fra bestyrelsen – Janni er trådt i stedet for. 
  
 
 
6/ Nyt fra grundejerforeningen / Hvidovre Boligselskab  
     Bente har trukket sig og Janni er nyt medlem af GF 
 
 
 
7 / Nyt fra udvalg  
     a/   Sommerfest lørdag den 27/08/2016 blev afholdt til stor fornøjelse for de     
            deltagende beboer. 
  
 
8/  Næste mødedato 
      Tirsdag den 11/10/2016 
   
 
9/  Evt. 
     Vi vil undersøge om der kan gøres noget ekstra for at mindske lugten fra  

     Tørretumberne. 

 


