
Referat fra bestyrelses mødet tirsdag d. 10/02/2015 kl. 17.00 i grønt fælleshus 

 

Tilstede : Hanne 63, Inge 51, Kim, Gert 30, Anne 134, Thomas 154, Bente 112, Khersaw fra KAB 

og Søren Mathinussen fra KAB 

Afbud : Selina Wolfram 152 

Referent : Anne 134 

 

1/ Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 Referatet blev godkendt.  

 

 

2/ Nyt til og fra driftschefen. 

    a/    Fremlæggelse af budget for 2015/2016 fremlagt af Khresaw 

 Budgettet blev fremlagt og ser fornuftigt ud,  

 Herefter blev langtidsbudgettet gennemgået af Søren Matinussen fra KAB.  

    b/    Rød kat, som besørger i sandet på den store legeplads / Inge 

 Man er blevet anbefalet at sende en klage til KAB 

    c/    Opdatering af aktionslisten / Hanne 

 Punktet blev trukket.  

    d/    Opdatering af ventilationsprojektet  / Hanne 

 Projektet starter i midten af april.  

 

 

 

3/ Nyt til og fra driftslederen. 

    a/  Info. fra Kim  

 Kim gav en generel information.  

    b/  Hvordan går det med at få lavet de fejl, der er på altanerne i nr. 114 og 120, 

         samt hvornår bliver pladen ved nr. 61 fjernet  / hanne 

 Altanprojekterne i de 2 boliger er næsten færdige.  

    c/  Rød kat, som besørger i sandet på den store lejeplads / Inge 

 Er behandlet under punkt 2.  

    d/  Kan vi flytte stenen fra skiltet ved nr. 4 over på hjørnet efter fjernelse af fodhegn / Hanne 

 Stenen bliver flyttet  

    e/  Udskifte salt med noget andet  / Hanne + Inge 

 Kim undersøger sagen og vi tager også punktet med til grundejerforeningsmødet 

 

 

 

4/ Nyt til og fra formanden 

     a/   Jeg har modtaget forbrugsinfo mht. vand og varme – det ser fornuftigt ud ( for 7 md ) 

     b/   Der er sendt dokument til Landsbyggefonden mht. tilskud til vores ventilationsprojekt. 

     c/    Der er indkaldt til ekstra repræsentants skabsmøde 5/2/2015, hvor det formelt skal 

            godkendes, at vi låner penge fra Landsbyggefonden til at indfri vores ”Hjemfaldspligt”, 

            mere information om dette på beboermødet i marts. 2015. 

 

 



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 

 Punktet er trukket.  

   b/   Nedsættelse af lejepladsudvalg. 

 Udvalget er nedsat. Thomas og Bente deltager fra bestyrelsen og vi vil gerne have flere 

medlemmer.  

   c/   Hæve beløbet for manglende rengøring efter udlejning af fælleshus / Hanne 

 Beløbet bliver hævet til 200,- kr. pr. påbegyndt time.  

 

6/ Nyt fra grundejerforeningen / Hvidovre Boligselskab 

     GF holdt møde 26/1/15, boldbanen er rykket lidt tættere på, GF mangler nu kun tilbud på  

     Ny gummibelægning og p.t. ser det fornuftigt ud mht. økonomi. 

     Torsdag den 05/02/2015 på mødet i Hvidovre Boligselskab blev den nye hjemmeside for 

     Baunevangen præsenteret – de resterende hjemmesider bliver magen til. 

 

 

7 / Nyt fra udvalg  

   a/  Julehygge m/glögg og æbleskiver bliv afholdt tirsdag den 16/12/2014 i grønt fælleshus, 

        og der var et pænt fremmøde.  

  

 

8/ Næste mødedato 

     Tirsdag den 10 Marts 2015 

 

 

9/ Evt. 

 

 


