
Referat 
Bestyrelsesmøde torsdag den 13. oktober 2016 

Kl. 19.00 hos Jacob, Bredkær 13 
 

 
Deltagere: 
Jørn Henningsen, Jacob Kort, Monica Quorp, Peter Jørgensen, Henrik Wifstand og Connie 
Jonsson  
 
Afbud: Lene Kærgaard og Flemming Norddahl Larsen 
 
Udeblev: Poul Thomsen 
 
 
Referent:  Connie Jonsson 
 

Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jfr. vedtægternes kap. 4 § 10 
 

 
  

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt  
 

2. Godkendelse af referat  
 Godkendt 

 
3. Meddelelser fra formanden 

Peter og Jørn har været til informationsmøde i Dansk Bank. Møde gik ud på at 
investere penge. Lige nu ved vi ikke hvad der sker med belysningen så det er ikke 
aktuelt før det er afgjort. 
 

4. Meddelelser fra kasserer 
Der er kommet brev fra Yousee med ny betaler, men det er det samme som tidligere, 
dog har vi ikke fået opkrævninger for de 2 sidste kvartaler. Connie tager kontakt til 
Yousee. 
 
Der er nogle der ikke har givet besked om at de er flyttet og om hvem de nye ejere er. 
   

5. YouSee/Antenneforening 
Connie har rykket Yousee igen. Og arrangere møde med Yousee lige så hurtigt de kan.  
  

6. Anmodning om carporte – Kærmark/Vesterskel 
Svarfrist 20. oktober 
 

7. P-pladser Kærmark/Vesterskel - træer 



Connie skriver til kommune om godkendelse om at gøre diget ca. 1 m mindre. Jørn 
måler op om hvor meget der præcis bliver fjernet. 
 
Jørn taler Allan om hvilke træer der skal sættes, men nok ikke frugt træer hvis der nu 
kommer rotter. 
 

8. Aktivitetsplan/legepladser 
Jørn er i gang med at lægge fliser og sætter kant sammen med Allan. 
 
Det jord der bliver gravet af, bliver lagt ved træerne hvor nogle parkerer, så det bliver 
umuligt at parkere der.  
 

9. Eventuelt 
Den container der blev ødelagt af M Larsen, bliver erstattet af M Larsen. 
 
Connie har set revner i asfalten på Vesterskel, Jørn kontakter Svend så kigger de på det. 
 
Generel snak om belysning. 
 
Containerne på Vesterskel er flyttet over på den anden siden, så er der plads til at 
bilerne kan kører forbi når containeren bliver tømt. 
 
Henrik og en fra en anden GF har skrevet et åbent brev til Hvidovre Kommune i 
Hvidovre avis. Vejen skal nedklassificeres da den i dag har samme klassificering som 
Avedøre Havnevej. Det er blandt andet skolevej for de specielklassebørn der skal ned 
på Præstemoseskolen.   
 
Mødet slut kl. 20.25 
 
 


