
Referat fra bestyrelsesmødet i  

Grundejerforeningen Ny Hvidovre  

den 8. november 2015 hos Lene Andreasen 

 

Deltagere: Jan Nielsen, Henrik Pedersen-Jagd og Susanne Egelund Jensen, Lene 

Andreasen, Poul Andersen og Susanne E. Jensen 

Suppleanter: Mogens Rieck 

   

DAGSORDEN 

1. Sidste referat 

2. Meddelelser v/formanden 

3. Generalforsamling, forberedelser   

4. Punkter til behandling  

 a) Ansøgning om støtte til advokatregning fra I.G. Smiths Alle 
 

5. Regnskab m.m. 

 a. Delregnskab v/kassereren 

b. Ejerskifte v/ kassereren 

c. Restanceliste v/ kassereren 
 

6. Fastsættelse af næste møde 

7. Eventuelt 

 

1.    Sidste referat: Godkendt  

2.    Meddelelser v/formanden: Ingen meddelelser. 

3. Generalforsamlingen, forberedelser: Lokalet er bestilt, det bliver 
Bibliotekscafeen, fra 17:00-21:30. Susanne ønsker at få kodeordet til vores mail 
aht. tilmelding til spisning. Jan vil sende den til Susanne. Jan vil også oplyse eller 

komme med det, vi har af bestik o.l.  Jan har lavet en liste over hvad vi hver 
især skal gøre i forbindelse med generalforsamlingen, han vil dog opdatere den, 



idet et par af opgaverne skal fordeles anderledes. Vi blev enige om hvorfra og 
hvilken mad vi skal have. Susanne kontakter dem senere. Susanne sender 

datoen til Gert og Thomas i god tid, inden de får den officielle indbydelse. 

4. Punkter til Behandling: Vi blev enige om fremover også at skrive hvem, som har 
meldt afbud til bestyrelsesmøderne. 

 a) Ansøgning om støtte til advokatregning fra I.G. Smiths Alle: Vi har alle været 

af den opfattelse at de 40.000 som er bevilliget, var nok til at dække udgifterne 
frem til selve retssagen. Men nu anmodes der om yderligere om 15.000. Vi i 
bestyrelsen har intet hørt fra advokaten. Vi mener, at der må påregnes nogle 

omkostninger, når man anlægger en sådan sag. I dette tilfælde vil der være tale 
om 3000 pr. parcel, idet det er 5 parceller som har anlagt sagen. Som sagen står 

lige nu, vil det blive et nej til yderlige økonomisk støtte. Når retssagen er 
overstået kan vi overveje anmodningen igen, så frem i fald, de mod forventning 
skulle tabe sagen.  

5. Regnskab m.m. 

 a. Delregnskab v/kassereren: Medio oktober var der 20-25 nye ejere, hvor Lene 

har fået kontakt og betaling fra de fleste. 

 b. Ejerskifte v/ kassereren: Der har været ca. 36 ejerskifte siden slutningen af 
2014. 

 c. Restanceliste v/ kassereren: Der er 5 som er i restance, de fleste pga. 

ejerskifte. 

6. Fastsættelse af næste møde: 

 Bestyrelses møde: 
Fredag d. 15/1-2016 kl. 19.00 hos Bøje, julefrokost 

Mandag d. 22/2-2016 kl. 19.00 hos Susanne 
 
Generalforsamling torsdag d. 17/3-2016 kl. 18.00 

 Der vil stadig komme en indkaldelse med en dagsorden, ca. 14 dage før mødet 

afholdes. 

7. Eventuelt: Intet 

Sekretær: Susanne Egelund den 30/8-2015 


