
Referat af bestyrelsesmødet tirsdag d. 11/10/2022 kl. 17.00, Skårupvej 136 
grønt fælleshus, 
 
Tilstede:         Hanne nr. 63, Helle nr. 34, Martin nr. 152, Jimmy nr. 148 
                      Driftsleder Søren samt driftschef Anders, KAB 
Fraværende:   Anne nr. 134 og Janni nr. 138. 
Referent:        Hanne nr. 63 
 
1/ Godkendelse af referat fra sidste møde den 09/08/2022 
    Referatet er godkendt og lagt på hjemmesiden. 
     
2/ Nyt til og fra Driftschefen 
a/  Opdatering omkring tag-projektet. 
      P.t. afventer vi godkendelse på lånoptagelsen fra Hvidovre Kommune. 
      Planen er at projektet starter op slut november. 
      Der bliver indkaldt til et ekstraordinat beboermøde onsdag 2/11, hvor vi skal  
      godkende, at vi bruger af henlæggelserne til tagprojektet, da det er blevet dyre  
      end vi godkendte på beboermødet i marts 2022.    
b/  Aftale dato for have/markvandring. 
      Dette bliver i januar 2023, vi aftalte at driften og bestyrelsen hver for sig gik en 
      tur på området og så sammenlignede vi notater i januar. 
       
  
. 
 
3/   Nyt til og fra driftslederen.     
a/   Budget-opfølgning. 
       Vi følger budgettet fint 
b/   Kan vi lave en oversigt over diverse container. 
        Søren har ophængt oversigt i alle skraldeskure. 
 
       Søren informerede omkring rotte problematikken i grøn afdeling. 
       Der er flere i grøn afdeling, som har haft besøg af rotter indendørs. 
       Allan Viladsen har fundet spor af rotter i en regnvandskloak, dette er nu 
       udbedret, der manglede vand i kloakken. 
       Grøn afdeling har fået renset og spulet regnvandskloakerne og monteret den        
       manglede ventil, hos en beboer. 
       Der er monteret et nyt brønddæksel i alle skure, så skulle rotterne ikke komme  
       den vej fra. 
       Der bliver også lavet en gennemgang i blå afdeling. 
       Husk : ser du rotter at melde det til Hvidovre Kommune. 
 
 
4/   Nyt fra formanden 
a/   Vi har haft indflytning i 1 lejemål. 
 
 
 
 



5/   Nyt til og fra bestyrelsen. 
a/   Kan vi flytte mødedagen fra tirsdag til onsdag  
       Fremover vil bestyrelsesmøderne afholdes anden onsdag i de lige måneder. 
 
 
6/   Nyt fra Grundejerforeningen og Hvidovre Boligselskab 
       Der vil blive afholdt Halloween den 29/10/2022 mere info kommer. 
       Der vil også blive afholdt julefest den 27/11/2022 mere info kommer.   
      Det er GF, som står for begge arrangementer.  
      GF afventer beboermøder i ABI og ABII omkring parkering. 
 
 
8/ Næste møde dato. 
     Onsdag den 14/12/2022 
  
9/ Evt. 


