
Referat af bestyrelsesmødet tirsdag d. 11/02/2020 kl. 17.00, skårupvej 136 grønt fælleshus, 

 

Tilstede:        Hanne nr. 63, Jonna nr. 51, Janni nr. 138, Michael nr. 26, Helle nr. 34, Driftschef Bo,  

                      Driftsleder Søren, regnskabsmedarbejder Henrik og Camilla fra KAB 

Fraværende:  Anne nr. 134 samt Jette nr. 132 

Referent:       Hanne nr. 63 

 

1/ Godkendelse af referat fra sidste møde. 

    Referatet er godkendt og lagt på hjemmesiden. 

     

2/ Nyt til og fra Driftschefen 

a/   Velkommen til Bo – vores nye driftschef. 

b/   Gennemgang af budget 2020/2021 ved Henrik, regnskabsmedarbejder i KAB  

      Budgettet blev gennemgået, rettelser tilført og dernæst godkendt. 

b/   Opsamling / Status på badeværelses-projektet / Hanne  

      Resultatet af opsamlingen er : Udskiftning af samtlige silikonefuger, lovliggørelse af  

      ventilator på badeværelserne, samt at de bliver fugtstyret.. Dette gælder ikke punkthusene. 

 

 

3/ Nyt til og fra driftslederen.   /     

a/   Information fra driften   

      Søren har endelig budt nye lejer velkommen i nr. 114 

      Der er blevet oprettet fliser omkring blåt fælleshus samt de andre steder i blå, som trængte. 

b/   Budget-opfølgning 

      Vi holder budgettet rigtig godt. 

 

       

4/ Nyt fra formanden 

a/   Afdelingsmødet bliver den 18/03/2019 kl. 19.00 i grønt fælleshus  

b/   Jeg har lavet en aftale med KAB omkring tilbagebetaling af saldo på antenneforeningen, som  

      blev ophævet 31/10/2018. Alle som havde adresse op Skårupvej den dato vil på næste husleje- 

      opkrævning pr marts se en tilbagebetalingen på kr. 717,94.  

      Beboer som er fraflyttet men boede her 31/10/2018 vil modtaget beløbet, der modregnes i evt. et 

tilgodehavende. 

 

 

 

5/ Nyt til og fra bestyrelsen. 

a/   Vi skal stille forslag om nyt køkken ved fremtidige fraflytninger, når køkkenet er mere end 20 år 

        

b/  Endelig godkende vedligeholdelses reglementet, således at vi kan stille forslag på beboermødet. 

     De to punkter er siden blevet aftalt via mail – at det udskydes til senere. 

     

6/ Nyt fra grundejerforeningen / Hvidovre Boligselskab 



 

 

7/ Nyt fra udvalgene 

  

  

 

8/ Næste møde dato. 

   Tirsdag den  14/04/2020 

  

9/ Evt. 


