
Dagsorden til bestyrelsesmødet tirsdag d. 12/06/2018 kl. 17.00, skårupvej 136 grønt fælleshus, 

 

Tilstede:            Hanne nr. 63, Inge nr. 51, Janni nr. 138, Jette nr. 132, Jonna nr. 49 samt 

                          Driftschef Peter, KAB 

Fraværende:      Anne nr. 134    Linda nr. 120 

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/    Årshjul – hvad og hvornår skal tingene laves / Hanne 

        Blev omdelt til gennemlæsning og kommentar til aug. mødet 

b/   Gennemgang af badeværelser – beboermødet 2016 –  

       opstartsdato for de destruktive undersøgelser i de 2 udvalgte badeværelser 

       Ikke endnu MEN Peter rykker for en dato og giver de to berørte beboer besked. 

c/    Arbejdstider for den nye driftsmand / Inge     

       Udsættes til august, ny mand starter 01/07/2018 

d/   Varmecentralen – grøn afdeling – hvad sker der her, vi havde en påske med ingen varme 

      Der bliver skiftet veksler samt pumper i grøn varmecentral, ligeledes bliver der opsat 

      CTS-System – i begge varmecentraler 

e/   Rotteproblematikken / oprydning af volden i grøn / Hanne.  

      Opdager du som beboer rotter skal du henvende dig til Hvidovre Kommune, der har 

       pligten når rotter opdages, det er driften der har pligten til af forhindre rotter i af få 

       adgang, driften har gang i en tømrer, som kommer og rottesikre indefra skraldeskurene. 

       DET ER OS SOM BEBOER, SOM SKAL SØRGE FOR AT ROTTERNE IKKE HAR NOGET AT    

        LEVE AF, SÅ INGEN OVERFYLDTE SKRALDECONTAINER OG INGEN FODRING AF  

        FUGLE. 

       Der er afsat penge i budget til at holde væksten ned på volden i grøn, dette tages op når 

       Søren er kommet ind i arbejdet. 

f/    Status på You See projektet, hvornår går de i gang. 

       Peter rykker You See for en opstartsdato. 

g/   Nye gulve i fælleshusene / Status nu er Blåt fælleshus havde opstart mandag 04/06/2018 

      Der er nu blevet lagt nyt gulv i blåt hus og det er blevet så flot. 

      Bestyrelsen arbejder på at få løst stoleproblemet. 

     Ligeledes er der blevet lavet en hovedrengøring i både blåt fælleshus og vaskeri 

                                                                      Grønt fælleshus – opstart 06/08/2018 

h/   Status på altanerne, der hvor vi har har/haft reklamationer. 

     Peter tager kontakt til en tømmer, som dernæst komme og kigge på alle altan/lofter. 

 

3/ Nyt til og fra driftslederen. 

a/   Information fra driften   

      Vi har Benjamin til at holde vores grønne områder og det fortsætter ham med til vores  

      nye mand starter 

b/   Budget-opfølgning 

       Blev fremlagt og det ser rigtig godt ud. 

 

 



4/ Nyt fra formanden 

    Intet nyt 

    

5/ Nyt til og fra bestyrelsen 

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

    Udsat til næst møde 

b/ Hvornår skal der ske noget med de 2 syrenbede, som talt om tidligere. / Inge 

    Der tages kontakt til Benjamin, omkring dette, hvis du som beboer gerne vil have en busk så  

    kontakt bestyrelsen 

    Det er bedene ud for nr.51/49, 63/61 ved strømstationen samt nr. 5/7 

c/ Genoplive vandhanen v/vaskepladsen / hente nøgle hos Inge mod betaling/leje og kun for vores  

    beboer. / Inge 

     Det blev besluttet at genoplive vandhanen v/vaskepladsen, nøgle/leje kan hentes hos Inge nr. 51 

     Dette vil træde i kraft senere, besked vil blive opdelt. 

d/ Dato for sommerfest. 

    Sommerfest 2018 bliver lørdag 8/9/2018  Så sæt kryds i kalenderen nu – sedler kommer senere.  

     

 

6/ Nyt fra grundejerforeningen / Hvidovre Boligselskab 

    Nyt fra GF, Inge nr. 51 har trukket sig og ind er kommer Jimmy, nr. 148 

    Nyt fra Hvidovreboligselskab : Hanne er blevet ny næstformand. 

 

 

7/ Nyt fra udvalgene 

 

 

8/  Næste møde dato : 

 Tirsdag den 14/08/2018 

  

9/ Evt. 

    Vi nedsætter 2 udvalg, som kigger på vores råderetskatalog, Indvendige vedligeholdelse samt 

    Installationsretten til fremlæggelse på næstkommende beboermøde.  


