
Referat 
Bestyrelsesmøde torsdag den 14. september 2017 

Kl. 19.00 hos Lene, Engkær 14 
 

 
Deltagere: 
Jørn Henningsen, Jacob Kort, Mia W. Pedersen, Peter Jørgensen, Henrik Wifstand, Lene 
Kærgaard og Connie Jonsson  
 
Afbud: Monica Quorp 
 
Udeblev: Flemming Norddahl Larsen 
 
 
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 

Der er et møde den 30. september kl. 14.30 er bestyrelsen indkaldt til møde med 
Morten Bødskov om støjværn og Allingevej udformning. Henrik er i dialog med Svend 
om udformningen af støjværnet. Svend og Henrik håber at der kommer en dialog hvor 
vores ønsker kommer med. Jørn og Svend deltager. 
 
Vejdirektoratet holder møde om skærmvæg ved motorvejen, som er en ekstra bevilling 
27. september kl. 18.00 på Scandic. Jørn, Peter, Lene, Svend, Bettina og Henrik deltager. 
 
Drivkær 39 har fået lov til at parkere en campingvogn på stien under deres reparation 
af deres vandskade i hele huset. Det bliver begrænset sig til 1 måned. 
 
Tak til Jørn for at have gjort parkeringspladserne færdig. Det er godt arbejde og dejligt 
det er blevet færdigt. Der er lagt et par store sten, som der er flytte fra den ene sti til 
Drivkær. Der skal lægges græs, der hvor de har ligget. Der er allerede kommet 
kommentarer på at de er flyttet. 
 
 

4. Meddelelser fra kasserer 
Jacob har haft en lidt travlt og har kæmpet en del med Yousee, omkring forkerte 
opkrævninger. Jacob måtte skrive til Søren før tingene blev rettet. 



3. kvartals opkrævningerne er kommet ind dog mangler 1 at blive betalt et 
rykkergebyr. 
 

5. Entreprenør – Ny kontrakt 
Den er på vej. 
 

6. Carporte Kærmark/Vesterskel 
Intet nyt lige nu. 
 

7. Opfølgning på diverse projekter 
a) Flytning af nummer skilte på Rebæk Alle 

Allan mangler tid 
b) Carporte erklæringer, parkeringsplads og bomnøgler.  

Intet nyt 
c) Parkeringspladserne på Vesterskel/Kærmark 

1. Afdeling er færdig, når der er lagt asfalt på kommer der markeringsstriber. 
2. Allan går i gang med grave af til det næste. 

d) Maling af numre på parkeringspladserne 
Allan mangler tid 

e) Jord på Vesterskel/Kærmark 
Den er væk 

f) Bom Stendam 
Den er lavet 
 

8. Legepladser - tilbud 
Rebstigen bliver repareret nu, resten tages med som forslag til generalforsamlingen. 

 
9. HOFOR  

Flisen på Drivkær der sank, var en rotte som Hvidovre kommune og HOFOR er i gang 
med at reparere.  
 
Hvidovre kommune fremviste området, det var hyggeligt og Jørn, Lene og Connie var 
med til fremvisningen. Connie har aftalt med Hvidovre Kommune at vi sender den 
korrespondance vi har haft med HOFOR videre til Hvidovre Kommune, som så vil 
prøve at præge HOFOR den vej fra. 
 

10. Eventuelt 
Yousee har ringet omkring servicetjek hos vores beboere. Lige nu fungere tingende 
ikke og selv regningerne er forkerte. Det udskydes til foråret. 
 
Togbanen: Der sættes diesels toge ind de første 4 år da el-togene er for sinket. 
 
Jørn har klunset en vogn til at man kan køre store ting, men den er ikke så god. Så han 
har fundet en trækvogn, som vi kan sætte i materiale gården som beboerne kan 
komme og låne. Jørn bestiller en. 
 



Det overvejes om der skal lægges bump på Kærmark, da Jørn endelig har fundet et sted 
man kan købe dem. Det overvejes til næste gang. Connie lægger et oplæg på facebook 
siden, for at høre stemningen fra beboerne. 
 
Campingvogn på Engkær – vil gerne have overvågning op. Connie har bedt dem 
komme med et forslag til generel forsamlingen da det er dyrt.  
 
Der står en campingvogn på Runde P og en mobilehome på Klardam. Som burde stå på 
Kærmark.  
 
Der har længe holdt polsk bil på runde P, det er en der går og arbejder i et af husene. 

 
 
Mødet slut kl. 20.35 
 
 


