
Referat bestyrelses mødet torsdag d. 10/08/2017 kl. 17.00, skårupvej 136 grønt fælleshus 

 

 

Tilstede:       Inge nr. 51, Linda nr. 122, Hanne nr. 63 samt Driftschef Søren   I 

Fraværende: Janni nr.138, Jonna nr. 49, Anne nr. 134, Jette nr. 132 samt Driftsleder Leo 

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/   Velkommen til den nye driftschef, Søren  

      Lidt om Søren /  

      Udsat til næste møde 

b/   Årshjul – hvad og hvornår skal tingene laves, samt en uge plan / Hanne 

      Søren og Leo vil gå i gang med at lave en gennemgang af opgaverne, samt opdele dem 

      ( dette vil først påbegyndes, når Søren er tilbage fra ferie i uge 36 ) 

c/   Opsamling på varmemåler, maling og gennemgang af døre og vinduer, belægning på  

      reposer – hvad kan vi gøre hvis beboer ikke lukker os ind, eller på anden måde stikke 

      en kæp i hjulet for os. 

      Udsat til næste møde.  

d/   Søren kontakte bane Danmark – opsamling fra sidste års markvandring. 

       Søren tager kontakt til Bane Danmark, når han er tilbage efter ferie. 

e/   Hvor længe må en lejlighed stå tom og hvad kan vi gøre / Inge 

      Søren tjekker og forventer at have noget med til næste møde. 

 

3/ Nyt til og fra driftslederen. 

a/   Information fra driften   

b/   Budgetopfølgning / igangværende arbejder / altanprojekt   

c/   Vandslangen i hækken ved grønt fælleshus udskiftes / Inge 

d/   Fjernelse af krogene i mellemgangen i begge fælleshuse, dørene står ofte åbne. / Inge 

e/   Nedlæggelse af diverse syrenbede og evt. erstattes af noget andet / Inge og Hanne 

f/   Vask af skraldecontainer – trænger igen. / Hanne 

      Hele dette punkt udgik – da driftslederen var fraværende – tages på næste møde. 

 

 

4/ Nyt fra formanden 

a/   Hanne har modtaget forbrugsinfo mht vand, varme og el, alt ser fint ud og følger budgettet, 

 

 

 

5/ Nyt til og fra bestyrelsen 

a/   Når hvidevare går itu og skal skiftes, kan du som beboer, mod merprisen selv vælge  

      hvidevarer indenfor rimelige rammer, der kan ikke vælges luksus. 

      Følgende procedure skal følges. 

      (besluttet på bestyrelsesmødet september 2016) 

      Dette punkt skal undersøges nærmere for at få den korrekte og lovlige måde, 



       Søren vil følge op efter ferien og fremlægge på næste møde, om det skal op på et  

       beboermøde eller skal det gøres via råderetten. 

b/   Hvad kan vi gøre for at mindske/fjerne lugten fra kloarken / Linda 

       Dette punkt udsættes til næste møde, da driftslederen ikke deltog. 

c/   Vaskeriet – når ens tur bliver taget – godkende Lindas oplæg / Linda 

       Dette blev godkendt, da hele bestyrelsen tidligere har godkendt oplægget via mail. 

        

 

6/   Nyt fra grundejerforeningen / Hvidovre Boligselskab 

a/   Der er arbejdsdag lørdag 19/08/2018, der er tilmeldt i alt 6 personer. ”FLOT” 

      Hanne oplyste at arbejdsdagen er blevet aflyst grundet den lave interesse fra alle beboerne. 

 

 

7/   Nyt fra udvalgene 

a/   Sommerfesten afholdes lørdag 16/09/2017, indbydelse er omdelt. 

      I år bliver sommerfesten kun afholdt hvis der er 20 tilmeldte.  

b/   Tv udvalget har lavet en seddel, vi skal lige godkende inden den bliver omdelt / Hanne 

       Seddel blev godkendt og bliver snarest omdel til beboerne, som aftalt på beboermødet i foråret. 

 

 

8/ Næste møde dato. 

     Tirsdag den 12/09/2017 

  

 

 

 

9/ Evt. 


