
Referat af bestyrelses  mødet tirsdag d. 11/02/2014 kl. 17.30 i grønt fælleshus 
 
Tilstede :  Anja, Gert, Inge, Anne, Bente, Hanne, Kim og Thomas 
Afbud : 
Referent : Anne og Hanne 
 
1/ Godkendelse af referat fra sidste møde. 
      Blev godkendt. 
 
2/ Nyt til og fra driftschefen. 
    a /  Hvordan ser vores vedligeholdelsesreglement ud / Hanne 
           Vedligeholdelsesreglementet ligger på KAB´s hjemmeside, Thomas sender link 
    b/   Godkendelse af ændringerne til langtidsbudgettet / Thomas 
           Ændringerne blev godkendt og er med i budgettet til beboermødet 06/03  
  
 
3/ Nyt til og fra driftslederen. 
    a/  Hvordan ser vores vedligeholdelsesreglement ud / Hanne 
    b/ Kan vi få sat skilte op i skraldeskurene, så vi kan se hvad der skal i skraldecontaineren  
        og hvad der skal i pap og containergård / Hanne 
        Er allerede sat op , stor tak til Kim for dette. 
    c/  Hvordan går det m/ hundeskilte, og de andre opgaver / Bente 
       Hundeskiltene kommer meget snart, julelys er indkøbt, så vi er klar til julen 2014 
       Der kommer snarest en gennemgang af alle altaner samt en prioteringsliste 
       Batterispand er indkøbt og bliver sat på containergården. 
       Belysning : Kim prøver at sætte nogle stærkere pærer i. 
  
  
  
4/ Nyt til og fra formanden 
    Lene ( KAB ) sender nye datoer for strategimødet. 
  
  
 
5/ Nyt til og fra bestyrelsen. 
    a/  Skal vi fortsætte med udlejning/betaling som i dag / Hanne 
        Vi vil fortsætte med udlejning / betaling som i dag. 
    b/ Fællesbidrag til årsberetningen / Anja 
          Vi kom med indlæg til årsberetningen. 
    c/ Forslag fra bestyrelsen til afdelingsmødet / Anja 
        Ingen forslag fra bestyrelsen. 
    d/  
 
6/ Nyt fra grundejerforeningen / Hvidovre Boligselskab 
    a/ Nyt om projekt ”hjemmeside” i Hvidovreboligselskab / Hanne 
        OB er godt i gang med den nye hjemmeside, der vil blive lavet i sammenarbejde 
         I Hvidovre Boligselskab 
 



    b/ Information om nye rygeregler/ Hanne 
         Thomas/Hanne kom med information af rygeregler i Hvidovre Boligselskab. 
        Kim undersøger og indkøber askebægre til ophængning på fælleshusene. 
    c/ hvad er der på programmet til grundejerforeningsmødet 27/02/2014 
          Boldbanen, Petanquebanen samt Volden. 
 
 
7 / Nyt fra udvalg  
    a/  
 
8/ Næste mødedato 
    Beboermødet torsdag 06/03/2014 
    Beboermødet er indkaldt til Kl. 19.00, bestyrelsen og Kab mødes kl. 18.00 
 
    Bestyrelsesmøde torsdag 06/03/2014(bestyrelsens sammensætning efter valget ) 
    samt tirsdag 11/03/2014 
 
 
9/ Evt. 


