
Referat fra bestyrelses mødet tirsdag d. 14/10/2014 kl. 17.00 i grønt fælleshus 
 
Tilstede: Kim, Thomas KAB, Hanne 63, Bente 112 og Anne 134 
Afbud: Thomas 152, Gert 30, Inge 51 
Referent: Anne 134 
 
1/ Godkendelse af referat fra sidste møde. 

• Referatet blev godkendt.  
 
 
2/ Nyt til og fra driftschefen. 
    a/  Strøm til opvaskemaskine ved fraflytning / Anne 

• Det er besluttet at vi arbejder videre på punktet og tager det op på næste møde.  
    b/  Dato for afdelingsmøde / enten tirsdag 17/03/2015 eller tirsdag 24/03/2015 / Hanne 

• Datoen bliver den 17-03-2015 klokken 19.00 
    c/  Maling af inddækning (kun hvor trappen er flyttet) / Hanne  

• Punktet er udskudt til næste møde, da det skal undersøges nærmere.  
    d / Ventilationsprojektet – formelt godkendes / Thomas 

• Projektet er godkendt.  
    e /  Flyttelejligheder: dato problematikken / Hanne  

• Det er undersøgt i KAB og indflytninger skal ske på de korrekte datoer.  
    f /  Kan/vil KAB deltage i endnu en trappeflytnings-sag / Hanne 

• Thomas undersøger og vender tilbage.  
 
3/ Nyt til og fra driftslederen. 
    a/  Info. fra Kim ( fast punkt fremover ) 

• Der er kommet film på ruderne på toiletterne i fælleshusene.  
• En del flyttelejligheder som alle er lejet ud igen.  
• Maleprojektet i Blå afdeling er næsten færdigt 
• Ejendomskontoret skal males til foråret 
• Tagrender og kloakker bliver renset i grøn afdeling 
• Generel information om arbejdet i afdelingen.  
• Kim oplyser at fremover bliver hoveddørene ikke malet ved fraflytninger da det er for dyrt.  

 
4/ Nyt til og fra formanden 

• Formanden fortalte at KAB/ John / vores forretningsfører fortalte vi havde en  
• mulighed for at omlægge vores vindueslån og få en mindre rente og derved spare penge 

de næste 27 år og det sagde formanden ja til.  
         
 
5/ Nyt til og fra bestyrelsen. 
   a/  Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne m/billede / Thomas 
        Vision om flere beboere til beboermøderne – hvad skal vi gøre 
        Oplæg fra Thomas 

• Udsat til næste møde.  
   b/  Vask af persienner og vinduespudsning i fælleshusene / Hanne 

• Udsat til næste møde.  



   c/  Købe nye vinglas til begge fælleshusene / Hanne 
• Udsat til næste møde.  

         
  
 
  
 
6/ Nyt fra grundejerforeningen / Hvidovre Boligselskab 
 
7 / Nyt fra udvalg  
 
 
8/ Næste mødedato 
     Tirsdag den 11 november 
 
 
9/ Evt. 
 
 
 
 
 
 
 
 


