
Referat fra hasteindkaldt ekstraordinært bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Ny Hvidovre  

den 27. oktober kl. 19.00 hos Lene Andreasen 

 

Deltagere: Mogens Rieck, Jens Kyhl, Jan Nielsen, og Susanne Egelund Jensen  

Suppleanter: Lene Andreasen og Bøje Sandgaard 

 

Bestyrelsen indkaldte til et ekstraordinært bestyrelsesmøde med kun et punkt på dagsordenen: 

 

 Økonomisk hjælp til advokatsalær til 5 parceller på I.G. Smidts Alle 

 

Forhistorien er: De har levet i et mareridt med støj, støv, ødelagte haver, sætningsrevner i huset, lukket 

inde med kæmpe hul i hele vejbanen. Børn er blevet syge, bla. astma. De har løbet ”panden mod muren” 

og føler at de ikke er blevet hørt og taget alvorligt af Hvidovre kommune, som både er bygherre og 

tilsynsmyndighed.  

De har følt sig nødsaget til at sætte en advokat på sagen og har anmodet grundejerforeningen om 

økonomisk hjælp til dækning af advokatsalæret. P.t. er der udgifter til dette på 20.000 kr. og der forventes 

yderlige 20.000 kr. inden sagen kommer i retten. 

Bestyrelsen besluttede at betale de 20.000 som er brugt p.t. på advokatsalær, selvfølgelig mod behørig 

bilag. Og hvis yderligere beløb skal betales af grundejerforeningen, så bliver det med den klausul at 

grundejerforeningen overtager hele sagen. Vi vil så kontakte advokaten for at høre præcis hvad der sker og 

hvad status er, og hvilke mulighederne er der er. Dette selvfølgelig for at hjælpe de berørte husejere, men 

også i håb om at det kan danne præcedens fremover, idet der vil komme flere af sådanne arbejdere bl.a. på 

Vestkærs Alle. Så vi forhåbentlig undgår flere sager og så kommunen bliver bedre til at afskærme mod støj 

og støv.  

SGH, sammenslutning af grundejere i Hvidovre, vil prøve at kontakte borgmesteren direkte omkring dette. 

Kommer et møde i stand vil Jan og Mogens deltage. Hvis det bliver sådan at grundejerforeningen overtager 

sagen, vil vi lave et indlæg i Hvidovre lokalavis 

 

Sekretær 

Susanne Egelund Jensen 

Hvidovre d. 2/11-2014 

 

 

 

 


