Referat fra bestyrelses møde tirsdag d. 13-10/2015 kl. 17.00 i grønt fælleshus
Tilstede : Gert nr. 30, Bente nr. 112, Inge nr. 51, Anne nr. 134, Selina nr. 152, Kim
driftleder og Johnny – driftschef.
Afbud : Hanne nr. 63
Referent : Anne 134
1/ Godkendelse af referat fra sidste møde.
 Referatet blev godkendt.
2/ Nyt til og fra driftschefen.
a/ Fremlæggelse af tilbud på altan og repos til grøn afd.(og blå) / Hanne
 Vi har modtaget et tilbud, men bestyrelsen og driftlederen og driftchefen har
besluttet at vi vil bede Dominia komme ud og give et bud på en langsigtet løsning.
b/ Fremlæggelse af tilbud på maling af grøn afdeling inkl. punkthusene / Hanne
 Vi har gennemgået de tilbud der er kommet og vi valgte malerfirmaet KimPelby.
Forventet start på arbejdet til foråret.
3/ Nyt til og fra driftslederen.
a/ Info. fra Kim
 Kim informerede om den daglige drift.
b/ Har vi modtaget tilbud på trappen fra tømreren / Hanne
 Tilbud er modtaget, der er stadig dyrt, vi arbejder videre med andre firmaer.
Rensning af tagrender/nedløbsrør
Tagrenderne er renset, nu skal der skabes overblik over nødvendige reparationer.
Opsamling fra mødet i maj 2015
Indbrud – hvad kan vi gøre for at mindske risikoen
Vi kan sætte skinne på terrassedøren/køkkendøren, vi vil undersøge priside,
derefter tager bestyrelsen og driften stilling til om det kan blive over driften
eller det skal på budgettet 2016/2017.




vi arbejder videre med at indhente tilbud på, hvad det vil koste at sætte skinner på
terasse/køkken døre for at mindske risiko for indbrud. Der bliver taget endelig stilling på
kommende møde.
Kim smører låsene i fælleshusene, da de kan være svære at åbne / lukke.
Penge til nye gulve i fælleshusene bliver overført til næste budgetår.

4/ Nyt til og fra formanden
a/ Jeg har modtaget forbrugsinfo mht. vand og varme – det ser fornuftigt ud.
b/ Der afholdes møde med KAB tirsdag 20/10 omkring 5 års eftersyn af vinduerne.

5/ Nyt til og fra bestyrelsen.
a/ Trappe- og køkkenprojektet /
 Køkkenprojektet er klar – mangler en lille smule til retning. Bliver sendt ud
hurtigst muligt.
 Det kan ikke lade sig gøre, at give tilskud til hårde hvidevarer og punktet bliver
fjernet fra materialet.
Individuel modernisering af køkkener
Modernisering i Skårupvej – de to dokumenter til endelig godkendelse.
Hvidovre Kommune har godkendt beløbene, Landsbyggefonden ligeledes.
Så nu er vi klar til næste skridt.


b/

Trappedelen – her venter vi stadig på det sidste tilbud.
Vi har fået endnu et tilbud på trapper – som også er meget dyrt.
Trappeprojektet arbejder vi videre med.
Jubilæumsfesten, vi var 12 lejemål, som havde en dejlig aften.

6/ Nyt fra grundejerforeningen / Hvi/dovr/e Boligselskab
a/ Grundejerforeningen holdt møde 8/9 og besluttede følgende :
GF har ansat en mand til at holde lejepladsen.
GF har fået klippet beplantningen omkring lejepladsen.

7 / Nyt fra udvalg
a/ Legeplads udvalget mangler medlemmer. Henvendelse til Bente i nr. 112.

8/ Næste mødedato
Tirsdag 10/11/2015

9/ Evt.
Julefrokosten i Hvidovre Boligselskab afholdes i år på Skårupvej / hvem kan hjælpe.
Indbydelsen er sendt ud, dato er 27/11/2015 / skal ikke med i referatet / Hanne

