
Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag d. 13/06/2017 kl. 17.00, skårupvej 136 grønt fælleshus 
 
 
Tilstede: Driftsleder Leo, Driftschef Bo, Hanne nr. 63, Inge nr. 51, Jette nr. 132 og Anne nr. 134      
Fraværende: Janni nr. 138, Linda nr. 120 og Jonna nr. 49.   
Referent: Anne nr. 134 
 
1/ Godkendelse af referat fra sidste møde. 
    Referater er godkendt og lagt på hjemmesiden 
 
 
2/ Nyt til og fra Driftschefen 
a/ Godkendelse af altan tilbud, bestyrelsen skal altid se og være med til af godkende indkommende 
tilbud. 

 Vi har besluttet os for et tilbud, og arbejdet bliver sat i gang hurtigst muligt.  
b/ Information ny driftschef, Søren, som starter 01/07/2017, Leo og Bo holder overleveringsmøde   
    med Søren den 29/06/2017 her på Skårupvej. 
 
3/ Nyt til og fra driftslederen. 
a/   Information fra driften samt budget opfølgning. 

 Budgettet ser fint ud. 
b/   Benjamin går i gang med at klippe vores hække her i løbet af 2 uger. 
c/   Opsamling fra sidste møde / Cykelchikanen / vask af container 

 Cykelchikanen er stort set færdig 
 Skraldecontainerne bliver vasket i løbet af ugen.  
 Tagrender er gennemgået og de nødvendige reparationer er foretaget.  

d/   Opsamling fra maling af hoveddøre, tyverisikring osv. 
 Arbejdet er færdiglavet.  
 Låsene bliver skiftet i begge fælleshusene 
 Leo har malet blomsterkasser i begge afdelinger.  
 Leo holder ferie i uge 29, 30 og 31 / 2017, der vil være omstilling af telefon til Hvidovrevej 

og en grøn mand kommer og slår græs o.lign.  
 

 
4/ Nyt fra formanden 
a/ Hanne har modtaget forbrugsinfo mht. vand, varme og el, alt ser fint ud og følger budgettet, 
b/ Selina, nr. 152 har sendt seddel rundt om loppemarken søndag 25/06/2017, stor ros til dette, 
    Selina har valgt at indbyde hele Skårupvej til at deltage og der er pænt mange som deltager. 
 
 
5/ Nyt til og fra bestyrelsen 
a/ Inge og Leo har aftalt, at Leo fremover køber nye redskaber, i stedet for at bruge for lang tid på  
    at reparere de gamle redskaber. 
 
 
6/ Nyt fra grundejerforeningen / Hvidovre Boligselskab 
a/ Boldbanen er blevet færdig og bliver benyttet flittigt, både til boldspil, cykling osv. 
b/ Indbydelse til arbejdsdag i GF er omdelt, dato for arbejdsdag er 19/08/2017 



 
 
7/ Nyt fra udvalgene 
a/ Sommerfesten bliver lørdag 16/09/2017, der kommer nærmere ud, men sæt kryds i kalender nu. 
 
8/ Næste møde dato. 
     Tirsdag den 08/08/2017 
  
 
 
 
9/ Evt. 


