
Referat af bestyrelses mødet afholdt tirsdag d. 09/12/2014 kl. 17.00 i grønt fælleshus 
 
Tilstede : Driftsleder Kim, Driftschef Søren, Hanne 63, Inge nr. 51,Bente nr. 112 ,Gert nr. 30 og 
Thomas nr. 152 
Afbud : Anne nr. 134, Selina nr. 152 
Referent :Thomas nr. 152 
 
1/ Godkendelse af referat fra sidste møde. 
   Referat godkendt med en ændring til punkt 5D - vi holder fast i tidligere beslutning om ikke at 
reetablere skab ved fraflytning. Og vi præcisere samtidigt at der altid skal informeres om 
installation af opvaske- og vaskemaskiner på ejendomskontoret. 
 
2/ Nyt til og fra driftschefen. 
    a/   Kort præsentation af Søren / vores nye driftschef. 
     Søren Martinussen er ansat som midlertidig driftschef i 3 måneder, indtil en permanent løsning 
er på plads. 
  
3/ Nyt til og fra driftslederen. 
    a/  Info. fra Kim  
        Pærer i skralderummet er udskiftet til led pærer, som er besparende på el-regningen.  
        Kim informerede om indflytninger og fraflytninger.: Nye beboere i nr. 4  
        Kim kigger på løsning for køleskabe i punkthusene, som skal være 55 cm og med lille greb. 
    b/  Træk langs loftkanter i fælleshusene og i vores boliger / Gert  
         Vi er opmærksomme på problemet og tager det med i budgettet for 2015/2016. 
 
 
4/ Nyt til og fra formanden 
     a/   Formaden har modtaget forbrugsinfo mht. vand og varme - det ser pænt ud ( for 4 md ) 
     b/   Formanden fortalte lidt om hjemfaldspligten, som har betydning for vores boligafdeling, 
            der vil komme en mere detaljeret information i forbindelse med afdelingsmødet, som 
………afholdes tirsdag den. 17/03/2015 
     c/   Juleferie og ejendomskontoret / Hanne  
           Ejendomskontoret er lukket fra 20/12-2014 - 01/01-2015, der vil blive opsat seddel i 
……….udhængs skabene ved ejendomskontoret samt i vaskerierne.  
           Kim aflytter telefonsvarer i perioden. 
 
5/ Nyt til og fra bestyrelsen. 
   a/  Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne m/billede / Thomas 
        Udskydes til vores nye hjemmeside kommer op og kører 
        Vision om flere beboere til beboermøderne - hvad skal vi gøre 
        Thomas arbejder videre med visionen. 
 
  
 
6/ Nyt fra grundejerforeningen / Hvidovre Boligselskab 
   a/  Der var møde i GF mandag d. 24/11/2014 og følgende blev besluttet : 
        Der skal være opbakning fra alle beboer til at bruge ca. 500.000,- på en ny boldbane 
        eller skal den nedlægges, her anslås prisen at blive ca. 100.000,- vi skal alle i GF være enige. 



        Asfalten på vores fællesvej kan holde 5-10 år endnu hvis der ikke er for meget tung trafik. 
        Der kommer en fra firmaet, som leverede lejepladsen og kigger på / laver det. 
       Taget til efterretning ,der skal også være opbakning fra andelene mht. boldbanen. 
 
7 / Nyt fra udvalg  
     Julehygge m/glögg og æbleskiver bliver afholdt tirsdag den 16/12/2014 i grønt fælleshus, 
     seddel er delt rundt.  
  
 
8/ Næste mødedato 
     Tirsdag den 13 januar 2015 
 
 
9/ Evt. 
    Intet under evt. 
 
 
 
 
 
 
 
  


