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Årsberetning – Hvidovre Boligselskab, Skårupvej 

 
Hermed følger årsberetningen fra afdelingsbestyrelsen. 

 
Bestyrelsens arbejde blev påbegyndt på det konstituerende møde 17 marts 2015, 
hvor bestyrelsen blev som følger: 

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

Medlem, Anne Pedersen, nr. 134 
Medlem, Thomas Wolfram 

Medlem, Bente Andersen, nr. 112 
Suppleant, Inge Hedenskog, nr. 51 
Suppleant, Selina Wolfram, nr. 152 

 
Thomas Wolfram, nr. 152 trak sig fra bestyrelsen 12/05/2015 af private årsager, 

Inge Hedenskog, nr. 51 trådte ind i bestyrelsen i stedet for Thomas Wolfram, 
Bestyrelsen takker Thomas Wolfram for hans arbejde og tid i bestyrelsen. 
 

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

Bente står for omdeling af referaterne og andre papirbeskeder. 
Inge blev valgt til kasserer 

Hanne og Gert varetager i fælleskab hjemmesiden. 
I grundejerforeningen deltager: Gert, Bente, Anne og Hanne 
Indflytninger og runde fødselsdage varetager Inge 

 
 

Bestyrelsen og Kim har i løbet af året haft flere projekter. 
 
Ventilationsprojektet med ombygningen af ventilationen fra badeværelset og 

emhætten er endeligt afsluttet. 
Vi har haft 5 års eftersyn på vores vinduer. 
Reposerne i begge afdelinger er allerede blevet ordnet. 

Vi startede også et køkken-projekt i gang, her er der 18 lejemål, som har fået 
nyt køkken eller tilsagn om nyt køkken. 

Vi startede trappeprojektet op efter en hel del start problemer. 
Planen er at få startet endnu en opgang køkken/trappe op, hvis der er tilslutning 
dertil. 

Grøn afdeling bliver malet i foråret 2016. 
Altanerne i grøn afdeling bliver lavet i foråret 2016. 
Altanerne i blå afdeling bliver lavet i næste regnskabsår. 



Vi nedsatte jo et lejepladsudvalg, som Bente fra 112 og Micka fra 116 pt er eneste 
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 13 oktober 2015 var bestyrelsen, driftsleder Kim Pedersen og driftschef 
Johnny Hansen på den årlige have/markvandring. 

Der er ikke i år nogle store ting på programmet. 
Volden indvendig i grønafdeling bliver lavet i år og området omkring 

ejendomskontor og parkeringspladsen er som aftalt på beboermødet 2015  
taget med i budget 2016/2017. 
 

Grundejerforeningen er stadig i fuld gang og her er der følgende sket: 
Boldbanen – et tilbud er indhentet og godkendt, AB I og vi har allerede sagt ja til 
løsningen, ABII skal lige have det godkendt på et beboermøde, de har først 

beboermøde i april 2016. 
Boldbanen forventes lavet her i foråret 2016 

 
Vi har fået lavet petanquebanen som det er bare at komme i gang, planen er at 
grundejerforeningen vil lave en turnering. 

Grundejerforeningen er også ved at undersøge mulighed for mere lys på de to 
store parkeringspladser. 

Grundejerforeningen afholder fællesarbejdsdag søndag 08/05/2016, 
håber at mange beboere møde op, da det er en god anledning til at hilse på 
hinanden.  

 
Hvidovre Boligselskab har fået lavet en hjemmeside for hele organisationen, 
Skårupvej og de tre andre afdelinger får også hver sin egen hjemmeside.  

Vores hjemmeside startede op 01 maj 2015 og er altid et besøg værd. 
Hvidovre Boligselskab har også besluttet at alle 4 afdelinger skal have 

hjertestartere opsat, mere info følger senere. 
 
Dette var lidt om hvad der er sket i 2015 og hvad der skal ske i 2016.  

 
 

Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen Skårupvej 


