REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
21-06-11

DATO
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DELTAGERE

Hos Knud Sørensen
Anita Ebbing
Knud Sørensen
Anita Ebbing
Flemming Pedersen
Knud Sørensen
René Rosenbjerg

FRAVÆRENDE

Ebbe Bay (afbud) og Hans Erik Jonsson
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Dagsorden
1.

GODKENDELSE AF DAGSORDEN.

2.

GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE BESTYRELSESMØDE

3.

MEDDELELSER

4.

ØKONOMI VED KASSEREREN

5.

VEJUDVALGET

6.

OPFØLGNING FRA BESTYRELSESMØDET DEN 5. MAJ

a
b
c
d
e
f
g

protokollen
hjemmesiden
forsøgsordning med affaldssortering
sommerbrunch
lokalplaner
vedtægtsændringer
velkomstfolder

7.

EVENTUELT

8.

NÆSTE MØDE

AD 1

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

AD 2

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet godkendtes

Ad 3

Meddelelser
Knud oplyste, at referatet fra generalforsamlingen samt et nyhedsbrev, der bl.a.
indeholdt en appel til medlemmerne om at sende deres mailadresse til brug for informationsudsendelse, var blevet omdelt til medlemmerne. Det havde resulteret i
oplysning om 15 email adresser. Endvidere var omdelt rykkere til de sidste 18
medlemmer, der endnu ikke har betalt kontingent sammen med en brochure fra
Postkassemontøren om 15% rabat ved køb af postkasser.

Ad 4

Økonomi ved kassereren
Knud udleverede regnskab år til dato, hvoraf fremgik, at der stadig mangler 14
kontingenter. Endvidere var budgettet rettet, så det nu fremgår, at der er afsat
25.000 kroner til sommerfesten. Aktiverne udgør 163.356,69 kroner.

AD 5

Vejudvalget

Flemming laver brochuren/løbesedlen om leveregler i foreningens område og
grundejernes pligter færdig. Resultatet behandles på næste bestyrelsesmøde.
Ad 6

OPFØLGNING FRA BESTYRELSESMØDET DEN 5. MAJ

a. Protokollen
Ebbe skylder stadig oplysninger fra Lokalhistorisk Arkiv om hvilke arkivalier, han
har afleveret til dem. Kasper har oplyst, at han ikke ligger inde med noget materiale fra hans tid som sekretær.
Når Ebbes oplysninger foreligger, rekonstrueres materiale i videst muligt omfang.
b. Hjemmesiden
Flemming oplyste, at han har fået et EDB program, der gør det lettere at lave en
hjemmeside. Han er optaget i sommer, men til efteråret går han i gang med vores
hjemmeside.
c. Forsøgsordning med affaldssortering.
Anita havde fremsendt en brochure med beskrivelse af ordningen. Hun fortalte, at
når forsøgsordningen på et halvt år er forbi, vil alle parceller i Hvidovre få udleveret den nye container til sortering af affald. Under hensyn til det, blev det besluttet,
at Anita tilmelder foreningen til forsøgsordningen og afklarer samtidig, hvem der
orienterer beboerne om ordningen.
d. Sommerarrangement
Søndag, den 28. august inviterer grundejerforeningen til gratis brunch mellem
klokken 10 og 14 på den blinde ende af Dansborg Alle. Tilmeldingen sluttede den
26. juni, og der er ret få tilmeldinger. Endelig og bindende tilmelding er den 8. august. Såfremt der ikke kommer flere tilmeldinger droppes hoppeborgen, mens leje
af fadølsanlæg og mobilt toilet, hvor Ebbe er tovholder, fastholdes. Det blev besluttet, at arrangementet afholdes uanset hvor mange/få, der sluttelig er tilmeldt.
e. Lokalplan

Knud undersøger om kommunen forventer svar på skrivelsen om udarbejdelse af
lokalplan til erstatning for byplanvedtægten fra 1959. Hvis ja udfærdiges et svar til
kommunen, som sendes i høring hos bestyrelsen.
f. Vedtægtsændringer
Anita vil undersøge om den tinglyste servitut, der gør medlemskab af en grundejerforening obligatorisk, er gyldig.
g. Velkomstfolder
Knud arbejder videre med teksten til velkomstfolderen.
Ad 7. Eventuelt
Festudvalget, der består af Anita, Ebbe og Flemming holder sammen med René
og Hans Erik møde den 9. august hos Flemming.
Ad 15 Næste møde
Næste ordinære bestyrelsesmøde holdes tirsdag, den 15. november klokken 19
hos René.

