
Referat af bestyrelsesmødet tirsdag d. 09/10/2018 kl. 17.00, skårupvej 136 grønt fælleshus, 

 

Tilstede:          Hanne nr. 63, Jannie nr. 138, Jonna nr. 51, driftslederssistent Søren, driftschef Peter  

Fraværende:    Anne nr. 134, Jette nr. 132, Inge nr. 51, Linda nr. 122 

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/    Arbejdstider for den nye driftsmand / Inge    

        Fra 01/11/2018 vil Søren være her mandag, onsdag og fredag, hele dagen 

b/   Varmecentralen – status på udskiftning af veksler og pumpe, CTS-system / Hanne. 

       Der er valgt og arbejdet sættes i gang snarest. 

c/   Rotteproblematikken / rottesikring / oprydning af volden i grøn / Status Inge 

      Der mangler pt 13 skure at få monteret musebånd. 

      Der tages fat i trimning af volden i grøn mod Havnevejen. 

d/    Status på You See projektet / Hanne 

       Driften omdeler en seddel med nærmere information omkring det næste skridt og det praktiske. 

       Der vil blive afholdt et informationsmøde tirsdag22/11/2018 

e/   Status på altanerne (specielt 49/51) 

       Bliver sat i gang snarest. 

 

 

 

3/ Nyt til og fra driftslederen.      

a/   Information fra driften   

      Søren fortalte der bliver lukket for det varme vand mandag 22/10 – seddel bliver omdelt. 

b/   Budget-opfølgning 

     Udsat – da der er problemer i KAB mht udskrivning af sådanne. 

       

4/ Nyt fra formanden 

    Så er vi kommet i mål med både ny belægning og nye stole til vores fælleshuse. 

    

5/ Nyt til og fra bestyrelsen 

  

a/ Åbning af vaskepladsen / næste skridt er: lave en brugervejledning. / Inge 

b/ Gennemgang af vores regelsæt som aftalt på sidst møde. 

    Begge punkter er udsat til næste møde 

 

6/ Nyt fra grundejerforeningen / Hvidovre Boligselskab 

a/  

 

7/ Nyt fra udvalgene 

a / sommerfest 8/9/2018, der var 16 tilmeldte som havde en dejlig aften/Hanne og Inge 

b/ Aftale dato for julehygge 2018 –  



Det bliver en hverdag i starten af december  

  

 

8/ Næste møde dato. 

   Tirsdag den 11/12/2018 

  

9/ Evt. 

     


