
Dagsorden til bestyrelsesmødet tirsdag d. 10/12/2019 kl. 17.00, skårupvej 136 grønt fælleshus, 

 

Tilstede:        Hanne nr. 63, Anne nr. 134, Jannie nr. 138, Jette nr. 132,Jonna nr. 49, Helle nr. 34 

                      Michael nr. 26,  driftsleder Søren. 

Fraværende:  Driftschef Bo 

Referent:       Hanne nr. 63 

 

1/ Godkendelse af referat fra sidste møde. 

    Referatet er godkendt og omdelt til alle beboer. 

     

2/ Nyt til og fra Driftschefen 

a/   Velkommen til Bo – vores nye driftschef.        Udsat til næste møde 

b/   Opsamling / Status på badeværelses-projektet / Hanne   Udsat til næste møde 

 

 

3/ Nyt til og fra driftslederen.   /     

a/   Information fra driften   

      Der er fuget ved vinduerne i blå afdeling, udtagen punkthusene. Grøn afdeling til næste år. 

      Benjamin er gået i gang med at genoprette fliserne i blå afdeling, særlige omkring fælleshuset. 

      Pullerten i blå afdeling bliver sat ned igen, vognmanden, som kørte pullerten ned – får regning  

      På retableringen. 

      Søren tjekker pris på lyskæde og opsætning ( som fælleshuset ved nr. 100 ), så den er klar til 

      2020.  

b/   Budget-opfølgning / budgettet ser fint ud. 

c/   Status på 114 / er genudlejet fra 02/01/2020 

 

       

4/ Nyt fra formanden 

a/  Hjemmesiden er nu oppe og kører igen, der er via Hvidovre Boligselskab tegnet et abonnent med 

     løbende opdatering af hjemmesidens sikkerhed. 

     Du kan igen bruge hjemmesiden til at booke fælleshuset. 

b/ Mus i lejemål 63 / igen.    Husk nu ingen fodring af fugle, da det tiltrækker rotter og mus. 

 

 

 

5/ Nyt til og fra bestyrelsen. 

    Der afholdes have/markvandring mandag 16/12/2019 kl. 10.00 

 

 

6/ Nyt fra grundejerforeningen / Hvidovre Boligselskab 

a/  GF har besluttet at rydde volden mod Havnevejen, arbejdet går i gang når tiden er til det. 

     Ligeledes arbejder GF på en evt. løsning på vores generelle parkeringsproblem, der er nedsat 

     et udvalg, som kigge på muligheder/løsninger. 

 

7/ Nyt fra udvalgene 

a /  Der holdes julehygge for beboerne torsdag 12/12/2019 kl. 18.30 til kl. 20,00 i grønt fælleshus. 

  



  

 

8/ Næste møde dato. 

   Tirsdag den  11/02/2020 

  

9/ Evt. 


