
Referat 
Bestyrelsesmøde onsdag den 7. februar 2018 

Kl. 19.00 hos Connie, Drivkær 32 
 

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

Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jfr. vedtægternes kap. 4 § 10 
 

  
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat  
Connie har rettet overskriften. 

 
3. Meddelelser fra formanden 

Henrik har haft fat i Michael Daugård vedr. betonklodserne på allingevej, da de ikke er 
flyttet på plads endnu. 
 
Den påkørt bøjle som Radius har kørt ind i, er Allan ved at lave. De har vedkendt sig 
skylden og betaler. 
 
Der har igen været påkørsel af pæl på Rebæk Alle. Allan har sat den på plads igen. 
 
Der står en Box-it container på Vesterskel, det er ikke aftalt. Connie spørg box-it hvem 
ejer har lejet den. 
 

4. Meddelelser fra kasserer 
Regnskab for 2017, blev godkendt i går og underskrevet. 
 
Opkrævning fra 1. kvartal var der 2 der ikke havde betalt, den ene skulle have betalt 
nu. 
 

5. HOFOR 
Lene have en skrivelse som vil blive sendt til HOFOR. 
Fint arbejde fra Lene’s side. 



Lene tager kontakt til Morten Beha fra Hvidovre Kommune efterfølgende om hans 
kommentar på sagen. 
 

6. Generalforsamling 
Connie skriver oplæg til 4.2 forslag til ændring af legepladserne for ca. 130.000 kr. da 
de ikke er lovlige på nuværende tidspunkt 

 
7. Fastelavnsfest 

I år er der slået rekord der er 43 børn og 42 voksne er tilmeldt.  
 

8. Entreprenør - opfølgning fra sidst 
Stor ros om at der nu ikke kan være glat med det salt der ligger. 
Han har fået fjernet de 2 træer han skulle have væk. 
 

9. Eventuelt 
Der har ikke været flere møder vedr. støjværn.  
 
Gert Krogstad prøver stadig at finde noget med støjværn op til Havnevejen. 
 
Rotten på Drivkær 30 er ikke kommet op igen. 
 
Der er igen lagt sedler på Grundkær øst, så nu lukkes Grundkær for en periode. Der 
sendes brev ud til alle på grundkær øst. Brevet lægges også på hjemmesiden og på 
Facebook.  
 
General snak om kommunikation, da nogle er ret ophidset når de kontakter 
bestyrelsen. 
 
Mødet slut kl. 20.44 


