
Referat fra ordinært afdelingsmøde 2019                                      
Torsdag den 14. marts 2019 kl. 19.00 i Det grønne Beboerhus, Skårupvej 136, 2650 Hvidovre. 

 

Dagsorden 

1. Velkomst og valg af dirigent 

• Formanden Hanne nr. 63 bød velkommen  

• Dennis Weber nr. 28 blev valgt til dirigent  

2. Valg af stemmeudvalg og referent 

• Referent Anne Pedersen nr. 134 

• Helle Munkø nr. 34 og Bo Frandsen nr. 110 blev valgt til stemmeudvalg 

3. Fremlæggelse af beretning 

• Spørgsmål om kassere pladsen da Inge Hedenskog er trådt ud af bestyrelsen– i orden fra 

KAB 

• Spørgsmål om manglende oplysninger om arbejdet i GF. Referater fra GF bliver lagt på 

hjemmesiden.  

• Beretningen blev godkendt.  

4. Fremlæggelse og godkendelse af driftsbudget 2019-2020 samt årsregnskab for 2017-2018  

til orientering 

• Budgettet blev godkendt. Der skal tilføjes kontingent til GF i næste regnskab.  

• Regnskabet blev gennemgået og taget til efterretning.  

 

5. Behandling af indkomne forslag: 

1. Afmærkning på asfalten 

• Skal behandles i GF 

2. opmaling af p-båse 

• Forslaget blev godkendt. Bestyrelsen indhenter tilbud og igangsætter arbejdet.  

6. Valg af  bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er Hanne S. Hjortby, Janni Aaberg og Jette Vibeke Olsen 

• Alle 3 blev genvalgt. 

7. Valg af suppleanter 

• Michael Hansen nr. 26 blev valgt.  

• Helle Munkø nr. 34 valgt. 

8. Valg af repræsentantskabsmedlemmer 

• Anne Pedersen nr. 134 blev valgt 

• Bo Frandsen nr. 110 blev valgt.  

9. Eventuelt 

• Inge informerede om, at i punkthuset i nr. 45 (andelene) er drænrøret faldet sammen. Inge 

foreslog at vi skal have gennemgået vores drænrør. Vi enedes om, at beboerne selv skal 

kigge i krybekældrene om der er fugt.  

• Facebook gruppen – Skårupvejs hyggehjørne –  mangler medlemmer. Alle er velkomne.   

• Vi diskuterede parkering på Skårupvej – Vi tager det med i GF igen. Bestyrelsen tager 

punktet med til næste møde.  

• Der blev stillet spørgsmål om, man kunne have mere end 1 vaskelås. Det kan man ikke.  

• Kom gerne med forslag til sociale arrangementer. Forslag lægges i Hanne Hjortby nr. 63 

postkasse eller afleveres til bestyrelsen.  

 


