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Referat 
Bestyrelsesmøde 4/2013, Tirsdag den 6. august 2013 

kl. 19.00 hos Amir, Allingvej 98 
 

 

Deltagere: Jørn Henningsen, Jacob Kort, Poul Thomsen, Tommy Tillisch, Henrik Wifstand, Amir 

Salehi, Nina Frederiksen og Connie Markussen 
 
Afbud: Frank Sandgren 
 
Fraværende: - 
 
Referent: Connie Markussen 
 
 Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jfr. vedtægternes kap. 4 § 10. 
 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Møde nummer 4/2013 rettet 

2. Godkendelse af referater 

Først sendt ud i dag, godkendes næste møde. 

3. Meddelelser fra formanden  

Allan har fået repareret svævebanen, selvom stolperne var svære at få fat i. 

Maling af plankeværk er i fuld gang. 

Jørn har skiftet planker på materialegården, så den også kan bliver malet. 

4. Meddelelser fra kassereren 

1 medlem er sendt til advokat, de har så betalt men uden gebyrer og 1 har ikke betalt 3. 
kvartal. 

Brev fra 1 tidligere ejer som har betalt 2 kvartaler siden hun har solgt ejendommen, Jacob 
finder ud af hvem den nye ejer er og opkræver den nye ejer. Han var ikke orienteret fra 
ejendomsmægleren om salget. 

Der er 3 huse til salg i øjeblikket 

Regnskabet uddelt og gennemgået. 

Der er indkøbt skraldespande som er sat op på Allingvej. 
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5. Overfladevand 

De er næsten færdige med prøve regn bedene, kasserne og de hvide plastik dimser. Billeder af 
bedene lægges på hjemmesiden, med henvisning til at gå forbi og se prøverne på Grundkær. 

Frank mener at stien er blevet smallere på Grundkær, vi går ned og kigger efter mødet. 

6. Legepladser 

Taget på et tidligere punkt. 

Connie spørg Drivkær 27 + 31 om de vil male stativet hvis vi køber maling. 

Jørn / Allen køber sand til at lægge under ruchebanen på Drivkær. 

7. Aktivitetsplan  

Gennemgået 

8. Eventuelt  

Nedkørsler på Rebæk Alle, Connie tager fat i kommunen så de bliver lavet. 

Allingvej 64 hul i asfalt, hvad skal der ske der? Connie undersøger hos kommunen. 

Hjemmeplejen holder tit foran bommene, Tommy tager fat i Hvidovre Kommune. 

Der er problemer med at få lukket bommene fordi der er s-nøgler i omløb. Snak om hvordan vi 
løser problemet. Foreløbig sendes der brev til Drivkær vest, om aflåsning af bom, på grund af 
at bommen står åben. 

Indlæg på hjemmesiden, hvis du klager til Banedanmark over støjen skal du sende kopi til 
Hvidovre Kommunen By- og teknik forvaltning så de er orienteret. 

Dansk el-forsynning, har ringet de sagde vi kunne sparre til 41 % men de ville ikke sende noget 
på skrift. Derfor sagde Jacob nej og sælgeren blev meget ubehagelig. 

En ejer på Allingvej har fanget rotter og rotteunger i haven, Kommune har sat fælder op, men 
rotterne går ikke i fælderne, selvom hun har lagt godter ned i. Der bliver ikke rigtig gjort noget 
fra kommunens side, men der er ikke rigtig noget vi kan gøre. 

En ejer på Allingvej har fået nogle hagl ned i haven, men ved ikke hvor de kommer fra, hvis vi 
får andre henvendelse kan der  være nogen der skyder med dem i området. 

En ejer har bygget terrasse ud på stien, Connie skriver et brev. 

 

Mødet slut kl.  20.19 


