
 Referat af  bestyrelses-mødet tirsdag d. 14/03/2017 kl. 17.00 i grønt fælleshus 
 
 
Tilstede:  Anne nr. 134, Janni nr, 138, Inge nr. 51, Jonna nr. 49 
               Hanne nr. 63, driftschef Johnny samt driftsleder Leo 
Afbud:     Linda nr. 122, Jette nr. 132 
Referent: Hanne nr. 63 
 
1/ Godkendelse af referat fra sidste møde. 
      Referater er godkendt og lagt på hjemmesiden. 
 
2/ Nyt til og fra driftschefen.                  
              
     a/  Johnny fortalte at han stopper pr 31/03/2017, der kommer en  
           vikar Bo indtil der er fundet en ny driftschef. 
           Bestyrelsen ønskede Johnny tak for den tid han havde hos os samt 
           Tillykke med det nye job. 
 
3/ Nyt til og fra driftslederen. 
     a/   Information fra driften   
     b/   Budgetopfølgning / igangværende projekter 
            Budgetter ser fint ud. 
            Leo er i gang med at beskære vores område, startede ved ejendomskontoret. 
            Benjamin er i fuld gang med at rette op på flisebelægningen rundt på området. 
            Leo har indhentet tilbud på maling af hoveddøre, oliering af bundstykker,  
            Servicegennemgang af vore døre og vinduer samt tyverisikring af terrassedøre- 
            Det hele bliver udført samme dag, 6 ugers varsel bliver snart omdelt. 
            Der bliver indhentet tilbud på gennemgang af tagrender, således at de bliver 
            renset og efterset for skader. 
            Rottesikring af de sidste skure sættes også i gang. 
            Leo igangsætter også et overblik over vores tages tilstand. 
 
  
4/ Nyt til og fra formanden 
     a/   Jeg har modtaget forbrugsinfo mht. vand og varme – det ser som altid fornuftigt       
            som altid. 
     b/   Listen med den nye bestyrelse er hængt op i Leos skab samt de 2 skabe ved  
            vaskerierne. 
                                                            
          
 
 
5/ Nyt til og fra bestyrelsen. 
     a/  Svare på fremsendte mails inden for 5 dage. 
     b/  Nedsætte et udvalg som kan arbejde videre med vores tv-løsning. 
           Jeg har fået en henvendelse fra den ene andel omkring hvad vi vil gøre, 
           Vi kan måske få et sammenarbejde i gang på dette område.  
            Dennis nr. 18 og Gert nr. 32 har valgt sig til dette udvalg, stort tak for det.   
 
 
6/ Nyt fra grundejerforeningen / Hvidovre Boligselskab  
     a/   Der bliver lagt nyt slidlag på boldbanen fredag 21/04/204 



 
 
7 / Nyt fra udvalg  
     a/  se punkt 5/b 
  
 
8/  Næste mødedato 
      Tirsdag den 11/04/2017 
   
9/  Evt. 
      Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra en beboer med forslag til  
      legepladsudvalget, som nu er bestyrelsen, det bliver taget med som et punkt på  
      næste møde i april. 
      I er altid velkommen til at komme med forslag til hvad vi kan gøre på vores 
      område.      
 


