Referat af bestyrelses-mødet tirsdag d. 11/10/2016 kl. 17.00 i grønt fælleshus
Tilstede: Gert nr. 30, Anne nr. 134, Janni nr. 13, Jette nr. 130. driftsleder Leo
Driftschef Johnny
Afbud: Hanne nr. 63 og Inge nr. 51
Referent: Gert nr. 30
1/ Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet er godkendt via mail og lagt på hjemmesiden
2/ Nyt til og fra driftschefen.
a/ Opsamling på have/markvandringen den 21/09/2016.
Hække beskæring og udskiftning
Vi kigger på reglerne og så bliver der taget action til efteråret
Flise. Benjamin laver en gennemgang og vender tilbage.
b/ Budgetforslag, som følge af have/markvandringen, gennemgang af
have/markvandringen.
Johnny tager kontakt til Banedanmark ang. volden
c/ Status på malerprojektet i grøn afdeling
malerprojektet er afsluttet med stor ros til selskabet for det gode arbejde og
sammenarbejde med de berørte beboer
3/ Nyt til og fra driftslederen.
a/ Information fra driften
Varmtvands anlægget er blevet renset og serviceret
Tjørnehækken ved den store p-plads er blevet fjernet
Der er kommet en lille forhøjelse på vores yousee abonnement
Der blev valgt koksgråt filt til de repos som ønsker det

4/ Nyt til og fra formanden
a/ Jeg har modtaget forbrugsinfo mht. vand og varme – det ser som altid fornuftigt
som altid.
b/ Ejendomskontoret begynder pr. 01/11/2016 igen at have onsdags åben
for personlig henvendelse mellem 08.00 og 08.30.
c/

5/ Nyt til og fra bestyrelsen.
a/ Julelysene på vores fælleshuse bliver tændt 01/11/2016 og slukket igen
28/02/2017.
b/ Kigge på vores vedligeholdelsesreglement, skal vi have filt på væggene i flyttelejlighederne, ændre gulvbelægningen osv.
Det bliver fremlagt til vores møde i marts 2017
6/ Nyt fra grundejerforeningen / Hvidovre Boligselskab
a/ Der var møde i Hvidovre Boligselskab den 15/09/2016, her blev det godkendt

at vi kan starte en ny pulje op til en omgang køkken og trappe modernisering,
papirerne kan fås på ejendomskontoretder vil blive sendt info ud til beboerne
7 / Nyt fra udvalg
a/ Hvordan går det i tv-udvalget / nu hvor den nye lov er kommen omkring
frit valg af tv-kanaler.
Er på standby til vi se de nye regler
8/ Næste mødedato
Tirsdag den 08/11/2016
9/ Evt.

