
Referat 
Bestyrelsesmøde onsdag den 18. januar 2017 

Kl. 19.00 hos Jacob, Bredkær 13 
 

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

Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jfr. vedtægternes kap. 4 § 10 
 

 
  

1. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat  
Lene og Peter havde sendt rettelser. 

 
3. Meddelelser fra formanden 

Jørn har prøvet at låse sig ind i materiale gården, men han fik sat alarmen i gang. Det 
var ikke helt let. 
 

4. Meddelelser fra kasserer 
Jacob har sendt regnskaberne ud.  
Der blev brugt penge i slutningen af året på fliser, striber og beskæring af træerne.  
   

5. Yousee/kabeltv 
Yousee skal ind i alle huse og tjekke alle stikledninger, det tager ca. 10 min. Og der 
bliver givet 14 dages varsel og et 4 timers interval hvor de kommer. 
 
De har fået lov til at sætte skurvogn og toiletvogn på Vesterskel. 
 

6. Generalforsamling 
Fordeling af opgaver. 
 

7. Fastelavn 
Connie har lavet indkaldelse og sender den rundt til gennemgang.  
Connie kopiere og Monica deler ud i starten af februar. 



Jørn, Peter og Lene styre festen og Peter bliver dommer at bedst udklædte. 
 

8. Aktivitetsplan/legepladser 
Møde i TMU om belysningen udsat til start februar. 
 

9. Eventuelt 
Jacob udfærdiger budget 2018 til næste gang. 
 
Indslag på YouTube om vores saltforbrug fra Hvidovre Kommune. Afventer svar fra 
Hvidovre Kommune. 
 
Der står en container på runde P i forbindelse med i istandsættelse efter brand, der 
spørges ind til om de genetablere når de er færdig. 
 
De containere der stod på Vesterskel, kom fra Københavns kommune, lige nu står de i 
materialegården, da de ikke vil have dem retur. Allan kan måske bruge dem. 
 
Der er kommet lås på container, som kun dem der tømmer den kan låse op. Nøglen kan 
kun flyttes 75 cm ellers begynder låsen at hyle. 
 
Der er kommet nyheds mail om storskrald, ingen ændringer for os. Connie sender til 
Jørn og Allan. 
 
En beboer vil gerne lægge fliser ude foran, det er i orden hvis bare det ligner, det der er 
i forvejen og de ikke er røde. 
 
Tom og Connie deltager i Yousee informationsmøde den 1. februar 2017. 
 
Mødet slut kl. 20.50 
 


