
 
Referat fra ordinært afdelingsmøde - tirsdag den, 23. september 2008 kl. 19:00 

Med nedenstående dagsorden. 
 
Dagsorden 
Pkt. 1. Godkendelse af forretningsorden for mødet

Godkendt 
Pkt. 2. 

 

Valg af: 
a) Dirigent: Kurt Larsen Projektleder - Dan Ejendomme - as 
b) Stemmetællere: Per – Bruno - John 
c) Referent: John - Clarisse 

 
Pkt. 3. Beretning fra bestyrelsen for perioden siden sidste afdelingsmøde 

• Kontakt til Hvidovre Kommune ang. ombygning af ungdomsboliger til 2 værelses lejligheder. 
• Nedrivning af pavillon: 
• Beboerne i 231 til 243 vil blive kontaktet ang. dette. Er der flertal for nedrivning, vil dette ske. 
• Hegn omkring fodboldbanen: Der er en undersøgelse i gang ang. bygning af selskabslokaler 

på området, derfor er opsætning af hegn udsat. 
• Det blev nævnt at opsætningen skulle ske inden udgangen af år 2008, hvis der ikke skal 

bygges selskabslokaler. 
• Vi udsender en skrivelse ang. lån af Boremaskine og Højtryksrenser til brug ved fliserens. 
• Angående undersøgelse og tilføring af fibernet. 

Forslaget blev forkastet. 
Beretningen godkendt med: 30 for - 12 stemte imod beretningen - og 4 undlod at stemme.  
 

 
Pkt. 4. Behandling af indkomne forslag 

Forslag fra Wesla Frp. 43: 
Det blev besluttet at det skulle undersøges, hvor det var muligt at anlægge en Betanbane, dette vil 
blive undersøgt af Carsten Hansen Frp. 55 og Bruno Skatka Frp. 49 i samarbejde med bestyrelse. 
Forslag 1, 3 og 4 udgår. 

Forslag fra Jette Poulsen Frp. 173: 
Det blev besluttet at hækken skulle klippes længere ned, så der blev frit udsyn. 

 
 
Pkt. 5. Godkendelse af afdelingens budget for 2009 

Godkendt 
 
Pkt. 6. Orientering om det godkendte afdelingsregnskab for 2007 

Godkendt 
 
Pkt. 7. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år 

Udgår 

 
Pkt. 8. Valg af suppleanter for 1 år 

Udgår 

Pkt. 9. Eventuelt 
Carsten spurgte efter prisoverslag ang. lysfølere til baldakiner? 
Der blev nævnt, at det var blevet pålagt bestyrelsen at udarbejde et råderets-katalog? 
Der blev nævnt opsætning af låge for enden af stien bag haverne 45 – 31. 
Dette er udsat til det besluttes om der skal ske udvidelse haverne. 
Da vandafgiften er steget voldsomt, vil der blive opsat tæller på vandhanen ved bilvaskepladsen, 
således at vi kan måle forbruget og eventuelt opsætte møntbetaling. 
Antal deltagere: 18 
Bestyrelsen: Michel, Jan, Clarisse, Kaj, John,  
Varmemester: Abbas og Kurt Larsen – Projektleder Dan-Ejendomme as  

  
 

Med venlig hilsen 
 

Bestyrelsen 
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