
Referat 
Bestyrelsesmøde torsdag den 17. august 2017 

Kl. 19.00 hos Jacob, Bredkær 13 
 

 
Deltagere: 
Jørn Henningsen, Jacob Kort, Mie 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 – rettelser er tidligere sendt. 

 
3. Meddelelser fra formanden 

Henrik har været i kontakt med Hvidovre Kommune, med hensyn til at der bliver 
læsset containere af og andet materiel. Hvidovre Kommune har sat beton klodser op og 
det har afhjulpet på problemet. Lastbiler må gerne parkere der, ifølge en ny 
bekendtgørelse imellem kl. 7-19, men de må ikke overnatte der eller være aflæsset i 
løbet af dagen.  
Mia spørg til om der kan komme afmærkede båse. Meningen er at der skal kommet 
noget afmærkning med tiden.  
En Jens Peter fra de radikale venstre, har skrevet i Hvidovre avis, om det fuldstændige 
modsatte af hvad vi har kæmpet for, på de møder der har været. Svend havde skrevet 
et modsvar til ham ugen efter. 
Der have været en henvendelse på, at der er en ny tilflytter ind på Allingevej med 5 
biler, så en anden beboer ikke kunne parkere sin bil nogen steder. Henrik har talt med 
ham, der ikke kunne holder der, om at skrive et brev til naboen om en henstilling til at 
han tager hensyn og holder andre steder. 
En beboer skal grave have ud, så han har spurgt om han måtte ligge nogle plader, hvor 
han lægger jorden og hvor en last bil kommer og samler jorden op. Det har Henrik sagt 
ja til. 
Box-it containeren på Klardam, bliver fjernet i starten af næste uge. 
 
 



4. Meddelelser fra kasserer 
Yousee har igen opkrævet for meget, det modregnes på næste regning. 
Der er flere der har betalt for grundpakken på deres almindelige regninger. 
Jørn har problemer med boksen. 
Der er 2 der har betalt for meget og 2 der ikke har betalt. Den ene ville ikke betale 
rykker gebyr, men den er sendt til ejendomsmægleren.  
Der blev underskrevet dokument fra Banken, fremadrettet kan vi så selv udskifte 
bestyrelsesmedlemmer efter generel forsamlingen. 
Jacob har kontaktet Yousee om den regning på ca. 11.000 kr. på en stikledning, der er 
gået i stykker. Jørn pointere at det er beboerens regning, da det er stikledning fra boks 
ind til huset. 
   

5. Entreprenør – Ny kontrakt 
Jacob retter til. 
 
Kassen med batterier er fyldt, der for har Jørn har aftalt med kommunen, at der 
kommer 3 bokse i jern. En på Vesterskel/Kærmark , 1 ved materialegården og 1 på 
runde p, som kommunen tømmer 1 gang om måneden. 
 
Papcontainer skulle kontrollers og de skulle ringe til Jørn. De glemte at ringe og der var 
store problemer, med at folk ikke kunne kommer forbi når den bliver tømt. Jørn har 
aftalt med de 2 der kommer og henter pap at de måtte rykke beton klodsen et par 
meter, så de kan kommer forbi når der bliver tømt pap. Jørn har aftalt med kommunen 
at hvis der er yderlige problemer, så laves der et møde ved containerpladsen. 
 

6. Carporte Kærmark/Vesterskel 
Der har været lidt problemer nede på Vesterskel med naboskabet i 2 carporte.  
1 ønsker carport, Jørn mangler kun 1 tilslutning for at de kan blive bygget. 
Der bliver 2 ved Grundkær og 2 ved Drivkær/Engkær. 
 

7. Opfølgning på diverse projektor 
a) HOFOR/Lene  
Lene arrangere et møde med HOFOR og Jørn, Henrik og Lene deltager. 

 
b) Flytning af nummer skilte på Rebæk Alle 
Allan sættes i gang med at flytter skiltene ud af hækkene. 

 
c) Carporte erklæringer, parkeringsplads og bomnøgler.  
Connie og Tom har ryddet op i og sendt meddelelser til alle der havde bomnøgler 
liggende. Dem hvor der var kommet nye beboere har fået udleveret nøglen gratis. 
Næste skridt er at de sidste får brev om at hvis nøglen ikke bliver afhente, bliver de 
fraskrevet beboeren og det koster 250 kr. for ny nøgle. De har været rundt på alle 
parkeringspladser og tegne carporte ind og kontrollere hvor der mangler afmærkning 
på asfalten. Næste skridt bliver at gennemgå carporte erklæringer, og få indhentet dem 
der ikke er lavet. 
 
 



d) Parkeringspladserne på Vesterskel/Kærmark 
Jørn taler med Allan og de går i gang sammen med projektet. Jørn starter i næste uge 
og Allan deltager så meget som muligt, så hurtigt som muligt i forhold til Allan’s 
planlægning.  

 
e) Maling af numre på parkeringspladserne 
Allan færdiggøre så snart vejret tillader det. 

 
f) Jord på Vesterskel/Kærmark 
Jørn oplyser at han har aftalt med Allan, at han flytter det lidt af gangen. 

 
g) Bom Stendam 
Jørn har aftalt med Allan, at han retter bommen op. 

 
8. Legepladser maling 

Monica og Connie har malet legepladsen, men er ikke helt færdige endnu. Tom har 
skiftet 2 stolper på bænkene som var rådne. 
 

9. Eventuelt 
Drivkær 1 har skrevet om at i forbindelse med regnvandsprojektet, blev hans vedbend 
gravet op, men der er ikke plantet nyt. Da det er foreningens område, ønsker han det 
plantet på forenings regning. Allan sættes i gang med at plante 6-7 vedbend op at 
bagmuren på og monter beskyttelse nå de ikke går til når der klippes græs. 
 
Det er kommet en henvendelse på køb af grund: Der er ingen mulighed for at købe 
noget på nuværende tidspunkt. 
 
Lene har fået et brev: Bredkær 11 fodre fugle, selvom de har fået besked om at de ikke 
må fodre. Lene har skrevet er forslag, som blev tilrettet lidt.  
 
Peter fik stoppet at naboen fik gravet hele drænbedet op. Lene tager spørgsmålet med 
til HOFOR, om man må ændre drænbedene eller om der kan ændres i blomsterne. 
 
Mødet slut kl. 21.11 
 
 


