
Referat fra bestyrelses møde tirsdag d. 09/09/2014 kl. 17.00 i grønt fælleshus 

 

Tilstede : Hanne nr. 63, Bente nr. 112, Thomas nr. 152, Anne nr. 134, Gert nr. 30, Kim driftsleder 

og Thomas Hay fra KAB 

Afbud :Selina  

Referent : Anne  

Dirigent : Inge  

 

1/ Godkendelse af referat fra sidste møde. 

· Referatet er godkendt.  

 

 

2/ Nyt til og fra driftschefen. 

    a/  Dato for markvandring / Thomas 

· Gerne tirsdag den 14-10-2014 – fra klokken 15.00 – Thomas Hay undersøger om datoen 

passer.  

    b/  Hvad gør vi mht. de store træer i hjørnet ved nr. 124/banen / Hanne 

· Vi tager det med på markvandringen og indhenter tilbud fra eksterne håndværkere, på at få 

hjørnet ordnet.  

   

 

3/ Nyt til og fra driftslederen. 

    a/ Sende en skrivelse ud til beboerne mht. afhentning af hækplanter / Hanne 

· Punktet er formuleret forkert. Vi undersøger om vi kan lave en fælles ordning med hensyn 

til indkøb af hækplanter.  

    b/ Hund/Kat tilladelser / Inge 

· Vi skal opfordre til, at man ikke lufter hunde i lange flex-liner og fører den i kort snor. Både 

med hensyn til andre beboere - unge som ældre, bilister der kan have endog meget svært ved 

at se hundene når det er mørkt.  

c/ Altan-gennemgang tilbud?? (referat fra 10/9/13 besluttede vi at sætte en håndværker i gang 

med en gennemgang af trapper og reposer, referat fra 11/2/14 gennemgang af alle altaner samt en 

prioritering liste laves ) / Hanne 

· Tilbuddet er lige på ’trapperne’ og vi forventer at have det med til næste møde.  

    d/ Opdatering af tidsforløbet mht. ventilationsudskiftningen / Hanne   

· Der holdes start møde om projektet torsdag 11-09-2014. Projektet kommer i første omgang 

ikke til at omfatte punkthusene, da der skal findes en anden løsning her da det er meget dyrt. 

Thomas Hay står for dette.  

    d/ Parkering / hvad skal/kan vi gøre / Hanne  

· Vi henstiller til beboerne, at man holder på de afmærkede parkeringspladser. Det er et stort 

problem, hvis der en dag kommer udrykningskøretøjer på Skårupvej. Hvis disse ikke kan 

komme omkring, kan det have fatale konsekvenser. Ligeledes kan vi risikere, at vi ikke kan 

få hentet affald, hvis renovationsfolkene ikke kan komme rundt.  

    e/  Fjernelse af tjørnehæk ved parkeringspladsen op mod containergården / Inge 

· Bliver taget med på markvandringen.  

    f/  Rensning af kloakker / Bente 

· Det gør Kim når bladene er faldet af træerne.  

 

 



4/ Nyt til og fra formanden 

     a/  Maling af inddækningen på trappen / Hanne 

· Thomas Hay undersøger dette og vender tilbage.  

· Hanne nr. 63 informerede om nye tiltag der er på bedding fra KAB 

      

    5/ Nyt til og fra bestyrelsen. 
    a/  Afdelingsbestyrelsens ansigt ud af til / Selina 

         Gavekøb / Selina 

         Lave en lukket Facebook-gruppe  /Selina 

         Oplæg fra Selina 

· Selina trækker sine punkter, da hun ikke deltager i møderne p.t. 

   b/  Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne m/billede / Thomas 

· Punktet er udskudt.  

        Vision om flere beboere til beboermøderne – hvad skal vi gøre 

        Oplæg fra Thomas  

· Punktet er udskudt.  

  c/   Gennemgå husorden for evt. rettelser og nye tiltag / Hanne 

· Vi får husordenen tilsendt fra KAB og begynder arbejdet snarest.  

 

6/ Nyt fra grundejerforeningen / Hvidovre Boligselskab 

    a/  Opdatering / status grundejerforeningen / Hanne 

· Hanne orienterede fra sidste møde i Grundejerforeningen. 

· Vi skal have en arbejdsdag i grundejerforeningen - lørdag den 18-04/2015  

· så sæt allerede nu et kryds i kalenderen.  

 

 

7 / Nyt fra udvalg  

    a/   Sommerfesten d. 29/08/2014 / Inge og Hanne 

           Sommerfesten gik godt - vi var 20 beboer, som deltog og have en dejlig aften med 

           god mad og godt selskab. 

 

 

8/ Næste mødedato 

     Tirsdag den 14 oktober 2014 

 

 

9/ Evt. 

    Kim informerede om, at der bliver malet hoveddøre ved fraflytning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


