
Referat bestyrelsesmødet tirsdag d. 09/08/2022 kl. 17.00, skårupvej 136 grønt 
fælleshus, 
 
Tilstede:       Hanne nr. 63, Helle nr. 34, Janni nr. 138, Jimmy nr. 148, 
                    Martin nr. 152, Anne nr. 134 samt driftsleder Søren.   
Fraværende: Driftschef Anders 
Referent:      Jimmy nr. 148 
 
1/ Godkendelse af referat fra sidste møde den 08/04/2022 
    Referatet er godkendt og lagt på hjemmesiden. 
     
2/ Nyt til og fra Driftschefen 
a/  Opdatering omkring tag-projektet, der er givet tilsagn om støtte fra  
      Landsbyggefonden,  
      Anders indgik rådgiveraftale med Thomas, således at vi kunne komme  
      i gang med udbudsmaterialet, så selve udbuddet kan komme efter 
      sommerferien. 
      Vi har nedsat en følgegruppe som består af Martin og Hanne, første 
      byggeudvalgsmøde er den 31/08/2022 
 
  
. 
 
3/   Nyt til og fra driftslederen.     
a/   Budget-opfølgning 
Budgetter ser grundlæggende fint ud. Vi har p.t. forbrugt ca. 30%. Der vil 
stadig komme posteringer resten af året.  
 
Søren har udarbejdet en aktivitetsliste over kommende opgaver for 

2022/2023 
 
b/   Indhentet tilbud fra Benjamin, omkring nedlæggelse af del af Syrenbed 
       ved boldbanen ca. 1 meters fjernes og der sås græs, for at bedre  
       udsyn samt få planlagt en årlig trimning af alle Syrenbuske,  
       måske samtidig med hækkene bliver klippet. 
       Syrenbedet ryddes / trimmes ved Skårupvej 5-7 ved det grå skur. 
Tilbuddet er godkendt, Søren orienterer Benjamin.  
 
c/   Vaskemaskiner og tørretumbler udskiftet 1-2/06/2022  
Tørretumbler i 136 har drillet lidt, men er blevet tjekket og virker. 
 
       Udskiftning af tætningslister påbegyndt 07/06/2022 
Projektet er afsluttet og brugerne er glade 
       P.t er der opsat 9 brusevægge i punkthusene samt de 2-rums lejemål vi har. 
       Vedligeholdelse af volden udført 11/04/2022 
Søren opsøger de husstande der stadig mangler  



d/   Information om vores kloaker, der har været nogle problemer i grøn afd.    
Kloakkerne fra 142 og til 160 bliver spulet, da der er problemer med afløb.  
Søren kontakter Villadsen og forhører sig om pris for at få lavet eftersyn 

på hele vores kloaknet. 
     
4/   Nyt fra formanden 
a/   Vi har haft indflytning i 2 lejemål. 
       Hanne har været rundt og hils på de nye beboere. 
b/   Hjemmesiden er blevet opdateret med de nye reglementer osv. 
c/   Fremover bliver referater fra GF også uploadet på vores hjemmeside. 
d/   Der er indkøbt 1 lille fryser til hvert fælleshus. 
        
 

5/   Nyt til og fra bestyrelsen. 

a/   Martin kontakter Thomas fra AB2 i forhold til status på et møde  
       med Parkeringsselskabet.  
 
 
6/   Nyt fra Grundejerforeningen og Hvidovre Boligselskab 
a/   Hvidovreboligselskab: OB har besluttet at nedlægge kontortiden for  
       personlig betjening. 
       I stedet for fortsætter ordningen med at kontakte ejendomskontoret 
       for således af man kan lave en aftale om personligt besøg. 
       OB råder beboerne at bruge telefon – læg en besked, mail eller  
       KAB-appen.  
 
 
8/ Næste møde dato. 
   Tirsdag den 11/10/2022 
  
9/ Evt. 


