
Referat af Bestyrelsesmødet i grundejerforeningen Ny Hvidovre den 19/11-
18 hos Niels Jørgensen 

Deltagere: Poul Andersen, Bøje Sandgård, Lene Andreasen, Simon Lykkegård, Niels 

Jørgensen og Susanne Egelund Jensen. 

Afbud fra: Christian Løn 

1. Meddelelser v/formanden 

2. Regnskab v/ kassereren 

 2a del regnskab 

 2b ejerskifte 

 2c restanceliste 

3. Trafikudvalget 

4. Generalforsamling 

5. Punkter til behandling 

6. Fastsættelse af næste møder 

7. Eventuelt 

 

 

1. Meddelelser v/formanden. 

1. Formanden har deltaget i projekt ”Skybrudssikring i Risbjerg området.”  
Hvidovre Kommune. 

- Rundtur i kvarteret og en snak om eksempler på steder, hvor regnvand kan skabe 
problemer. 

-Heldagsmøde i kommunen.   3. arbejdsgrupper.  (regnvandssikring på private 

parceller, regnvandssikring på vejene, regnvandssikring af større arealer (konkret ex. 
Risbjergskolen) 

Jeg deltog i arbejdsgruppen omkring regnvandssikring af private parceller. Der blev 

udarbejdet modeller, tegninger mv.  Arbejdsgruppens resultater vil muligvis blive 
forelagt på den kommende generalforsamling. 

 



2.  Formanden er blevet kontaktet af 2 grundejere, der har fået brev fra Hvidovre 
Kommune. 

Det drejer sig om grundejere, der bor op til stien mellem Krogstenshave og 

Hvidovrevej. 

Stien har, så vidt jeg ved, gennem mere end 50 år været vinter vedligeholdt 
/sneryddet af Hvidovre Kommune. 

I brevet meddeles det grundejerne, at dette ikke kan fortsætte, da det ifølge Hvidovre 

Kommune ”er ulovligt” ifølge Vejlovens §64 og 87. 

Formanden har haft kontakt med lederen i Vej og Parkafdelingen. 

2 grundejere har anket Kommunens beslutning til Vejdirektoratet. 

Den ene har fået brev fra Vejdirektoratet om, at Vejdirektoratet ikke kan tage stilling, 
da sagen er indbragt efter ”forkerte” §. Det er iflg. Vejdirektoratet Kommunens skøn, 

der er afgørende. Klagemuligheden er Folketingets Ombudsmand. Dette vil en af 
grundejerne benytte. 

Formanden kontakter lederen i Vej og Park og hører hvor sagen pt. står. 

Hvis snerydning er påkrævet foreslår formanden, at vi tilbyder de berørte grundejere 

at snerydde på stien. 

Dette kræver et samarbejde med kommunen, idet stien pt. er spærret for køretøjer, 
og vi naturligvis skal have adgang med snerydningskøretøj. 

Nærmere ved næste bestyrelsesmøde. 

2. Regnskab v/ kassereren.  

2a Regnskabet blev udleveret og godkendt af de tilstedeværende 
bestyrelsesmedlemmer 

 2b Der har været 16 ejerskifte 

2c Kontingent opkrævningerne er sendt ud. 16 parcelejere har fået første 
rykker, nogle af dem er dog nye ejere. 11 parcelejere skal have anden 

rykker for ikke at have indbetalt kontingent 

3. Trafikudvalget. Susanne oplyste om nogle nye og billigere fart reducerende tiltag, 
som måske kan være vær at overveje, så frem at det fungerer, det bliver testet et 

sted i Jylland lige nu. Og hvis kommunen og trafikudvalget, samt SGH finder det 
anvendeligt i tilfælde af, at vi får nogle fart reducerende tiltag. 

Lene oplyste at det ikke mere var så slemt med trafikken på Vestkærs Alle, efter at alt 
anlægsarbejdet var overstået. 

Niels har rykket SGH for en status, men har endnu intet hørt noget. 



4. Generalforsamling. Bibliotekscafeen er bestilt til d. 19/3-19. Simon har meldt sig 
som ordstyrer. 

 

5. Punkter til behandling. Intet 

 

6. Fastsættelse af næste møde.  

16/1-19 hos Susanne kl. 19.00. VÆR OBS PÅ AT DATO NU ER ÆNDRET TIL 16/1 

11/2-19 hos Poul kl. 19.00 

19/3-19 Generalforsamling kl. 19.00, Spisning kl. 18.00. Bestyrelsen møder kl. 17.00, 

så vidt det er muligt for alle at komme kl. 17.00 

 

7. Eventuelt. Intet 

 

Sekretær Susanne Egelund Jensen 1/12-18 

 

 

 

 


