
Referat fra  bestyrelses mødet tirsdag d. 13/05/2014 kl. 17.00 i grønt fælleshus 
 
Tilstede : Hanne, Kim, Bente, Anne, Thomas og Inge 
Afbud : Selina meldte afbud rettidigt. Gert meldte afbud samme dag.  Henrik fra KAB meldte afbud 
pr. mail klokken 15.23 på grund af et andet møde.  
Referent : Anne  
 
1/ Godkendelse af referat fra sidste møde. 

• Referatet blev godkendt  
 
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 
    c/    Gennemgang / eftersyn af vores nye vinduer – var dette ikke en del af tilbudet / Hanne 
    d/    Opdatering af aktions-listen / Hanne 
    e/    Opsigelse af tv-pakken for den enkelte beboer / hanne 
    f/     Hvor langt er du med oplæg til ur-afstemningen mht nye vaskemaskiner / Hanne 
 

• Punktet rykkes til næste møde, da vi fik svarene på mail fra Henrik så sent, at vi ikke har 
nået at gennemgå, hvad han har skrevet.  

   
 
3/ Nyt til og fra driftslederen. 
    a/   Gennemgang / eftersyn af vores nye vinduer – var dette ikke en del af tilbudet / Hanne 

• Dette bliver iværksat, og bliver in koopereret i budgettet.  
    b/    Fjernelse af legehus v/grønt fælleshus / Bente 

• Dette bliver undersøgt og punktet behandlet på næste møde.  
    c /  Nye køkkenvaske i fælleshusene / Gert 

• Kim sørger for en ny håndvask i Blåt fælleshus. 
      
 
 
4/ Nyt til og fra formanden 
     a/  Udflugt til ejendomskontoret ( så vi kan se opbygningen ) / Hanne 

• Punktet udsættes til næste møde.  
     b/  Flaghejsning – blå og grøn afdeling ved Hanne 63  

• Hanne hejser flaget i begge afdelinger. Husk at lægge en seddel i hendes postkasse.  
      
         
 
5/ Nyt til og fra bestyrelsen. 
    a/  Afdelingsbestyrelsens ansigt ud af til / Selina 
         Gavekøb / Selina 
         Lave en lukket Facebook-gruppe  /Selina 
         Oplæg fra Selina 

• Punktet udsættes til næste møde på grund af afbud fra Selina.   



   b/  Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne m/billede / Thomas 
• Thomas fremlagde en flot præsentation som vi arbejder videre.  

        Vision om flere beboere til beboermøderne – hvad skal vi gøre 
        Oplæg fra Thomas 

• Der blev drøftet en del forslag, som vi arbejder videre med.  
  c/   Nye køkken til Grønt og Blåt hus / Gert 

• Punktet udsættes til næste møde  
  
 
  
 
6/ Nyt fra grundejerforeningen / Hvidovre Boligselskab 
    a/  Boldbaneoplæg / Thomas 

• Vi afventer tilbud fra leverandør.  Punktet kommer med på næste møde.  
    b/  Slut med ophold og spil på boldbanen efter kl. 22.00 – skilt / Inge 

• Vi foreslår et skilt med præcision for brug af boldbanen.  
    c/  Parkering – hvad gør vi / Thomas 

• Vi tager punktet med til grundejerforeningsmøde.  
• Thomas indkalder til grundejerforeningsmøde hurtigst muligt.  

7 / Nyt fra udvalg  
    a/    
 
8/ Næste mødedato 

• 10. juni 2014  
 
9/ Evt. 
 
 
 


