
Referat fra bestyrelses mødet tirsdag d. 14/04/2015 kl. 17.00 i grønt fælleshus 
 
Tilstede : Hanne nr. 63, Gert nr. 30,  Thomas nr. 152, Inge nr. 51,  Selina nr.152 samt  
driftsleder Kim 

Afbud : Bente nr. 112, Anne nr. 134, Driftschef Søren 
Referent : Selina nr. 152 
 
1/ Godkendelse af referat fra sidste møde. 

• Referat godkendt 
 

2/ Nyt til og fra driftschefen. 

    a/  Serviceeftersyn af vore vinduer til 5års eftersyn / Hanne   

• Udskudt grundet fravær af driftschef 

      
 
3/ Nyt til og fra driftslederen. 

    a/    Info. fra Kim  
 

    b/ Indhente tilbud på ”rensning” af klinkerne i vaskeri og køkken /Hanne  

• Kim indhenter tilbud på dette (gulvklinker) 

 

    c/ Tjørnehækken v/nr. 4-10 samt rundt om parkeringspladsen / Hanne  

•  Kim indhenter tilbud på fjernelse af hele tjørnehækken ved den store p-plads ved       

ejendomskontoret og dette tilbud vil blive en del af budgetforslag til år 2016/2016 

 

    d/ Rensning af tagrender/nedløbsrør /Inge  

• Kim kigger på tagrenderne 

 

    e/Klipning af mindre træer samt syrenbuske, der er gået ud / Inge 

• Kim afventer en nyindkøbt saks. 

 

    f/ Fliser / Inge 

• Bestyrelsen og Kim er enige om at der skal rettes op på fliser – men foretages efter 

prioriteringsliste, foreslået af Hanne, som Kim laver inden næste møde. 

• Selina foreslår asfaltering i stedet for flise belægning. 

 
    g/ Skilte med legende børn / Inge  

• Kim kontakter teknisk forvaltning for tilladelse – Bestyrelsen godkender køb af skilt til 
opsætning på græsset lige når man kommer ind på Skårupvej, græsser ved statuen. 

 
 

4/ Nyt til og fra formanden 

     a/ Jeg har modtaget forbrugsinfo mht. vand og varme – det ser fornuftigt ud ( for 10 md ) 

- taget til efterretning. 

 
     b/Vi skal huske at sende ”velkommen til Skårupvej” med rettelser ud sammen med referat 
         Folderen blev revideret og godkendt og omdeles med referatet fra marts. 



 
     c/Ny driftschef   
         Der er blevet ansat en ny driftschef, som starter 01/05/2015 
 

 

5/ Nyt til og fra bestyrelsen. 

    a/  Hvad gør vi for at hindre ulovlige parkeringer / Selina   

• Der vil blive taget billeder af ulovligt parkerede biler og herefter sendes dokumentation til 

Københavns Vestegns Politi. Der vil blive gjort opmærksom på uhensigtsmæssige parkeringer 
til gene for redningskøretøjer og skraldebiler etc. De ulovlige parkeringer er overtrædelse af 

husorden og færdselsloven. 
  
    C/Hvad gør vi for at hindre ulovlige parkeringer / Selina    
         ”vandhullet” ud for nr. 104 / Inge og Hanne  

•  ”vandhullet” ud for nr.104 bliver fyldt op med jord. 

• Ligeledes bliver der nedsat pæle ud for nr. 44 samt nr. 104 for at forhindre parkering på 

græsarealet. 
 

 

    b/ Hjertestarteren / Inge   

• Gert oplyser, at Trygfonden i år har skolerne øverst på listen til hjertestartere, vi er på 

venteliste. 

 

 

 

  

 

6/ Nyt fra grundejerforeningen / Hvidovre Boligselskab  

   a/      Vi har arbejdsdag her på lørdag og der er tilmeldt  

• Der er tilmeldt et lille antal beboere, samt medlemmer af bestyrelsen i grundejerforeningen.  

• Et ønske fra Hanne og Inge var dog flere børnefamilier.  

• Starter med fælles morgenmad kl 9.30- arbejdet foregår 10.00 -14.00 

• Der skal males legeredskaber, luges ukrudt og skilt skal vaskes. 

• Der vil blive aflyst ved regn. 

 

 

7 / Nyt fra udvalg  

• Legepladsudvalg meddeler at der er planer om et snarligt møde 

•  Festudvalget, består af : Hanne og Inge – jubilæumsfest planlægning er i fuld gang 

 

 
8/ Næste mødedato 

     Tirsdag den 12 Maj 2015 

 

 

9/ Evt. 

• Selina deler info seddel om indbrud på Skårupvej rund 


