
Referat af bestyrelsesmødet tirsdag d. 18/08/2020 kl. 17.00 - Skårupvej 136 grønt fælleshus. 

 

Tilstede:        Hanne nr. 63, Jonna nr. 51, Jette nr. 132, Janni nr. 138, Michael nr. 26, Helle nr. 34 

                      Driftsleder Søren 

Fraværende:   

Referent:       Helle nr. 34 

 

1/ Godkendelse af referat fra sidste møde. 

    Referatet er godkendt og lagt på hjemmesiden. 

     

2/ Nyt til og fra Driftschefen 

    Driftschefen deltog ikke, derfor udgår dette punkt. 

 

 

3/ Nyt til og fra driftslederen 

a/   Information fra driften   

       

• Maling af vaskerier, mellemgange og toiletter er udført i begge fælleshuse 

• Udskiftning af køkkener i fælleshusene er udført 

• Udvendigt lys er udskiftet til LED 

• Fugning af vinduer under metalskinnen er udført. (undtagen punkthusene da de ingen skinne 

har)  

• Opholdspladsen, ved boldbanen er færdig med nye fliser og de gamle borde/bænke 

• Der er indgået serviceaftale med Dansk Brandteknik 

• Vi har fået en henvendelse fra formanden fra Grundejerforeningen vedr. manglende hæk ind 

til beboeren på Sandholtvej. Vi imødekommer deres ønske om, at dele udgiften til en 

ligusterhæk 80-120 cm. i henhold til vores husorden 

 

 

      Kommende og igangværende sager: 

 

• CTS styring af varmecentral er sat i gang 

• Udskiftning af døre og vinduer i fælleshuse 

• Udskiftning af fuger på badeværelser – der vil komme varsel ud i god tid 

• Tagrender bliver renset 

• Ventilation på badeværelser udskiftes med en fugtstyret model 

• Væg opsættes mellem bruser og vaskemaskine i punkthuse, hvor der er meldt tilbage, at 

man har vaskemaskine.  

• Vedligeholdelse af beplantning på den indvendige side af volden, i grøn afdeling 

• Vask af container 

 

 

b/   Budget-opfølgning 

      Vi har brugt ca. 40% af årets budget men alle de større poster, er stort set sat i gang 

 

       

4/ Nyt fra formanden 



a/   Vi afventer KAB mht. afholdelse af beboermøde – det ser ud til at blive udskudt til 2021 

 

 

 

5/ Nyt til og fra bestyrelsen. 

a/  

Anne har trukket sig fra bestyrelsen og dette betyder at Michael fra Nr. 26 indtræder som 

næstformand efter Anne. Bestyrelsen takker Anne for hendes lange arbejde i bestyrelsen og 

grundejerforeningen.   Anne fortsætter med at være administrator af Skårupvejs Hyggehjørne. 

 

b/ 

Vi er blevet enige om, at alle får en skrivelse med opfordring til, at holde hunden/katte i kort snor, 

som husordenen og den hund/katte tilladelse, som man også har skrevet under på.  

Samtidigt må vi hjælpe hinanden hvis man oplever, at hunde gør uhensigtsmæssig meget. Måske er 

ejeren slet ikke klar over det og der opfordres til at tage en snak med de pågældende ejere. 

     

6/ Nyt fra grundejerforeningen / Hvidovre Boligselskab 

 

 

7/ Nyt fra udvalgene 

  

  

 

8/ Næste møde dato. 

     Tirsdag den 20/10/2020 

 

 

9/ Evt. 


