
Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Ny Hvidovre  

den 22. februar hos Poul Andersen 

 

Deltagere: Jan Nielsen, Poul Andersen, Henrik Pedersen-Jagd, Lene Andreasen, og 

Susanne E. Jensen 

Afbud fra: Mogens Rieck og Bøje Sandgaard 

   

DAGSORDEN 

1.      Sidste referat 

2.      Meddelelser v/formanden 

3.      Generalforsamling, forberedelser   

4.      Punkter til behandling       

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: Der har været en enkelt henvendelse vedrørende at 
der var meget svineri på vej og fortov i forbindelse med etableringen af den nye 
kloakledning. HOFOR reagerede hurtigt og fik ordnet det.  

3.     Generalforsamlingen, forberedelser: De sidste detaljer er nu på plads, lokale og 
forplejning er bestilt og diverse praktiske opgaver, både før og under 
generalforsamlingen, er uddelegeret. Vi forventer at alt det trykte materiale er på 

plads i den kommende weekend. Formanden vil forsøge at få HOFOR til at komme og 
fortælle lidt om den nye store kloakledning. 



4. Punkter til Behandling: Intet 

5.      Regnskab m.m. 

a. Delregnskab v/kassereren: Lene, vores kasserer har gjort en kæmpe indsats i 

forbindelse med at få indkrævet skyldige kontingenter. Da vi ikke altid får besked, når 
der er sket et ejerskifte, har hun formået at finde frem til de nye ejere. Det har været 

svært at få kasseren til at blive godkendt til foreningens netbank, men nu ser det ud 
til at det lykkedes 

b. Ejerskifte v/ kassereren: Der har været 12 ejerskifte i november/december 2014 

som først er registrere i 2015, samt 23 her i 2015 

c. Restanceliste v/ kassereren: Der er 2 som er i restance, som går til inkasso nu. 

5. Fastsættelse af næste møde: Vi aftaler næste møde efter generalforsamlingen. 

6. Eventuelt: Vi drøftede kort de to emner fra sidste års generalforsamling 1) 
Vejbump på Bjæverskovs alle og 2) Nytænkning vedr. vejfester.  

 

Sekretær: Susanne Egelund den 24/2-2016 


