
Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 08/04/2014 kl. 17.00 i grønt fælleshus 

 

Tilstede; Hanne 63, Inge 51, Thomas 152, Gert 30, Bente 112, Kim, Selina 152 og Anne 134. 

Afbud; Ingen  

Referent; Anne  

 

1/ Godkendelse af referat fra sidste møde. 

· Rettelse under punkt 5 – vi havde et forslag.  

 

2/ Nyt til og fra driftschefen. 

    a /   Password til KAB´s login / Selina 

    b/    Kim´s arbejdsmiljø (gensidig aftale som skal føres til referat)   

           begrundelse; som nyt medlem vil jeg gerne have en føling med vores  

           ejendomsmesters daglige trivsel ) /Selina 

· Punkt a og b er udskudt til næste møde, da driftschefen ikke var til stede.  

 

  

3/ Nyt til og fra driftslederen. 

    a/  Skilte til dørene i fælleshus ”optaget” / Hanne 

· Der bliver hængt kalendere op i udhængsskabene så alle kan se, hvornår fælleshusene er 

optaget. Beboere er altid velkommen til at komme og se Grønt fælleshus mandag mellem 

17.00 og 17.30 

    b/  Afhentning af kompostjord på genbrugspladsen til brug for beboerne / Bente 

· Dette er ikke en praktisk mulighed lige p.t.  

    c/  Hvem og hvor ofte ringes der til kommunen mht. containergården / Inge 

· Det er oftest Kim der ringer til kommunen for at få afhentet affald i containergården, men 

det er en fællesopgave for både AB 1, AB 2 og KAB.  

· Kim sætter hundeskilte op  

 

 

4/ Nyt til og fra formanden 

    a/   Kort status fra diverse poster / Selina 

· Alt er okay  

    b/  Udflugt til ejendomskontoret (så vi kan se opbygningen ) / Hanne 

· Punktet udskydes til næste møde. 

    c/  Afhentning af kompostjord ( som tidligere ) / Bente   

· Er behandlet under punkt 3b 

         

 

5/ Nyt til og fra bestyrelsen. 

    a/ Afdelingsbestyrelsens ansigt ud af til / Selina 

· Der bliver udarbejdet et oplæg, som bestyrelsen arbejder videre på 

    b/ Kursusdeltagelse for suppleanter / Selina 

· Dette kan sagtens lade sig gøre, både for bestyrelse og suppleanter.   

    c/ Gavekøb / Selina 

· Der bliver udarbejdet et oplæg, som bestyrelsen arbejder videre på 

 



 

    d/ Lave en lukket facebook – gruppe / Selina 

· Punktet er udskudt til næste møde  

    e/ Husstandsomdelt referat / Thomas 

· Forslaget er vedtaget. 

    f/ Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne m/billede / Thomas 

· Der bliver udarbejdet et oplæg, som bestyrelsen arbejder videre på 

 

    g/ Vision om flere beboere til beboermøderen – hvad skal vi gøre / Thomas 

· Der bliver udarbejdet et oplæg, som bestyrelsen arbejder videre på 

 

    h/ Velkomst blomst til nr. 32,128 og 154 / Inge 

· Er afleveret.  

  

  

 

6/ Nyt fra grundejerforeningen / Hvidovre Boligselskab 

    a/ Hvem sidder nu i grundejerforeningen vælge nye / Hanne 

 

· Gert 30, Thomas 152, Bente 112 og Anne 134 

 

7 / Nyt fra udvalg  

    a/  Jubilæumsfesten – hvornår, hvem arrangerer / Selina 

· Afholdes af Grundejerforeningen, dato er ikke endeligt fastsat.  

 

8/ Næste mødedato 

· 13. maj 2014 klokken 17.00 i Grønt fælleshus.  

 

 

 

 

 


