
      Marts 2015 

 
Årsberetning – Hvidovre Boligselskab, Skårupvej 

 
Hermed følger årsberetningen fra afdelingsbestyrelsen. 

 
Bestyrelsens arbejde blev påbegyndt på det konstituerende møde 06. marts 2014, 
hvor bestyrelsen blev som følger: 

 
Formand, Hanne Hjortby, nr. 63 
Næstformand, Gert Gustafson, nr. 30 

Referent, Anne Pedersen, nr. 134 
Kasserer, Inge Hedenskog, nr. 51 

Medlem, Bente Andersen, nr. 112 
Medlem, Thomas Wolfram, nr. 152 
Supl., Inge Hedenskog, nr. 51 

Supl., Selina Wolfram, nr. 152 
 

 
Hanne blev ansat til at varetage rengøring af vaskeri og fælleslokaler efter Anne. 
 

Bestyrelsen indledte deres arbejde med at fordel de få praktiske opgaver,  
der er som følger : 
 

Bente står for omdeling af referaterne. 
Hanne varetager udlejning af fælleshusene og trailer og kan træffes hver mandag 

i grønt fælleshus mellem kl. 17.00 og 17.30 
I grundejerforeningen deltager : Thomas, Bente, Anne og Hanne 
Indflytninger og runde fødselsdage varetager Inge 

 
 

Bestyrelsen og Kim har i løbet af året haft flere projekter. 
Der er – som vi alle har set – opsat ny julebelysning på begge fælleshuse og 
ejendomskontoret. 

Slutmaling af træværket i punkthusene i blå afdeling. 
Grøn afdeling bliver malet i regnskabsåret 2015/2016. 
Igangsættelse af ventilationsprojektet med ombygningen af ventilationen fra 

badeværelset og emhætten i køkkenet påbegyndes her i april 2015. 
Altanerne ved nr. 114+122 er blevet lavet – resten følger i det næste regnskabsår. 

De store træer i hjørnet ved nr. 124 er blevet fældet og det er blevet flot. 
Træerne rundt på området er blevet beskåret. 
Vi starter et nyt trappe-projekt op igen. 

Vi starter også et køkken-projekt i gang. 
 



Vi har også nedsat et lejepladsudvalg, som Thomas og Bente er de første 
medlemmer af – de vil rigtig gerne have flere medlemmer – så sidder du der 

og har lyst til at være med til at give vores små beboere nogle gode lejepladser 
så tag kontakt til bestyrelsen. 
 

 
Den 11 oktober 2014 var bestyrelsen, driftsledere Kim og driftschef Thomas Hay  
på den årlige have/markvandring, her blev det besluttet at indhente tilbud på 

at få ordnet den indvendige side af volden i grøn afdeling, indhente tilbud på  
at få fjernet tjørnehækken ved containergården samt hækken ind mod villaerne – 

dette kommer med i vores budgetforslag for 2015/2016. 
Vi besluttede også at fjerne fodhegnet ved ejendomskontoret samt ved indgangen 
til Skårupvej – hvilket vi selv syntes åbner vores område op og gør det mere 

indbydende for os selv og besøgende. 
 
Grundejerforeningen er stadig i fuld gang og her er der følgende på programmet : 

Boldbanen – et tilbud er indhentet – det var for dyrt – nye tilbud er på vej. 
Volden mod Avedøre Havnevej her bliver der også indhentet et tilbud. 

Vi er også i gang med at indhente tilbud på petanquebanen – så de voksne på 
hele Skårupvej kan få gang i en turnering. 
Grundejerforeningen afholder fællesarbejdsdag lørdag 18/04/2015, 

håber at mange beboere møde op, da det er en god anledning til at hilse på 
hinanden.  

 
Hvidovre Boligselskab er ved at få lavet en hjemmeside for hele organisationen, 
Skårupvej og de tre andre afdelinger får også hver sin egen hjemmeside.  

 
Dette var lidt om hvad der er sket og hvad der skal ske fremad rettet.  
 

 
Med venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen Skårupvej 


