
Referat 
Bestyrelsesmøde onsdag den 23. januar 2019 

Kl. 19.00 hos Monica, Drivkær 27 
 
Deltagere: 
Henrik Wifstrand, Jacob Kort, Peter Jørgensen, Monica Quorp, Flemming Norddahl Larsen og 
Lene Kærgaard 
 
Afbud:  Jørn Henningsen 
 
Udeblev: Mike Ahmed 
 
Referent: Lene Kærgaard 
 

Bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt jfr. vedtægternes kap. 4 § 10 
 

 
  

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 
 

3. Meddelelser fra formand 
Intet 

 
4. Meddelelser fra kasserer 

Jacob oplyser, at budgettet for 2019 gennemgås på næste møde. Har undersøgt 
elforbruget og Jacob kan se, at vaskepladsen bruger ingenting. Materialegården 
bruger noget. TV-box, Bredkær 1 bruger 400 kwh om måneden. Jacob undersøger 
nærmere, hvordan forbruget kan være så højt.  Jacob prøver at kontakte Ørsted for en 
forklaring. 

 
5. Godkendelse af regnskab for 2018 

Jacob har udsendt regnskab for 2018 og budgetforslag for 2019 til bestyrelsen. Jacob 
oplyser, at vi skal være OBS på, at legepladserne har kostet 230.000 kr. dvs 80.000 
mere end vi fik bevilget på generalforsamlingen i 2018. Det skal med i Henriks 
årsberetning til generalforsamlingen. Årsagen er, at de nye krav til legepladserne har 
medført, at der skulle laves nyt faldunderlag. Nyt stakit til naboen (Kærmark 63) har 
kostet 30.000. Det har vi ikke kunne gøre så meget ved, fordi det var råddent. Alle 
grundejere har betalt kontingent. Vores egenkapital er faldet til 600.000 kr. . Jacob 
sender regnskabet til revisorerne. 
 

6. Generalforsamling 



Udkast til dagsorden til generalforsamling en 28. Marts 2019 blev gennemgået. Jacob 
mener, at bestyrelsen havde et forslag til generalforsamlingen. Lene prøver at se 
referaterne igennem.  
 
Jacob kontakter Jens Peter Andersen og Benny Møllere for at høre, om de modtager 
genvalg. 
 
Henrik skriver til Mike, at vi formoder, at han træder ud af bestyrelsen, og at vi derfor 
har sat hans plads i bestyrelsen på valg til generalforsamlingen. 
 
Der mangler et punkt, om valg af revisor efter Benny Møller. 
 
Der skal laves plads til madtilmelding. 
 

7. Entreprenørseddel 
 
Rettet entreprenørseddel blev gennemgået. Jørn sørger  for, at entreprenøren får den 
nye seddel. Seddel blev godkendt. 

 
8. Parkering Allingvej 

 
Hofor graver op på stikvej ud for Allingvej 68 og Stendam 1. De skal forbinde til det 
eksisterende regnvandsbassin. Der vil derfor ikke være parkering på ved Stendam 1 
og Allingvej 68. I en periode på omkring 3 uger. 

 
9. Deltagere i møde om affaldsordning 

Henrik oplyser, at vi har modtaget invitation til dialogmøde torsdag den 7. februar 
2019 fra Hvidovre Kommune.  Den kommende affaldsordning i Hvidovre Kommune 
betyder, at alle husstande skal sortere i mad og restaffald. 
 
I mødet deltager Lene og Henrik. Henrik tilmelder os. 

 
10.  Fastelavn 

Fastelavsseddel blev gennemgået. Seddel godkendt. Flemming deler invitation ud. 
240 stk. På næste møde fordeles opgaverne til fastelavnsarrangement. 

 
11.  Eventuelt 

Jacob har modtaget LER anmodning fordi, der skal graves forsyningskabel ned på 
Drivkær. Jacob hører Connie om, vi har modtaget opdaterede tegninger fra Hofor, 
efter deres arbejde er afsluttet. 
 
Peter spørger til slutdato på Allingvej. Henrik oplyser, at frosten forsinker deres 
arbejde lidt. Men Hofor overholder indtil videre tidsplanen.  
 
Flemming har lige haft rottefænger ude. Rottefængeren fortalte, at der p.t. ikke er den 
store rotteplage i området i øjeblikket. 
 



Henrik har modtaget en sms fra FKS Slamson, som oplyser, at hovedkloakkerne 
spules i uge 5 mellem kl. 7 og 19. Henrik kontakter firmaet for at høre nærmere i 
forhold til underretning af beboerne. 

 
 
 

 
 

 
Mødet slut kl.  20.11 


