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Bestyrelsens beretning 2015/2016

Bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerede sig selv ved 1. bestyrelsesmøde, hvor Niclas Gaard fortsatte som formand. Erik
Savkov fortsatte som kasserer, Lars Bjerregaard Brøns fortsatte som Webmaster og Birgit Møller-Kristensen
fortsatte som sekretær.
Bestyrelsen talte om bestyrelsens formål og arbejde og fik sat et ambitionsniveau for dette.
Bestyrelsen vil primært arbejde for, at vores forening fremstår pæn og som et attraktivt område, man gerne vil
bo i.
Ved årsskiftet 2015/2016 valgte Erik Savkov at træde ud af bestyrelsen. Foreningen og bestyrelsen takker for
det store arbejde Erik har lagt i foreningen gennem flere år.
Bjarne Engstrøm er trådt ind i bestyrelsen i stedet for Erik.
I øvrigt deltager suppleanter på lige vilkår i bestyrelsens arbejde, og den øvrige bestyrelse glæder sig over, at
have haft 2. aktive suppleanter.
Generalforsamlinger
Bestyrelsen har evalueret på generalforsamlingen, og vi er kommet frem til, at vi i fremtiden fortsat vil
bestræbe os på at få en ekstern foredragsholder, som kan ”underholde” om relevante emner for
grundejerforeningen og Hvidovre.
Det er besluttet, at de 25 husstande som ikke modtage nyhedsmails og er medlem af facebookgruppen fortsat
skal have omdelt fysiske breve.
Institutionen Nymarken
Bestyrelsen har forsøgt at skubbe på for, at der skulle ske noget med den gamle institution. Vi tror dog ikke, at
det er vores henvendelser til kommunen, som har sat skub i tingene. Vi ved også, at institutionen har været på
dagsorden i Kommunalbestyrelsen, hvor medlem af grundejerforeningen og kommunalbestyrelsen Steen
Ørskov Larsen har skubbet på. Bestyrelsen vælger at glæde sig over, at nedrivningen nu er afsluttet.
75 års jubilæum
Ved generalforsamlingen 2015 fremsatte bestyrelsen et forslag om at afholde Grundejerforeningens 75
jubilæum i november 2015. Til dette bad vi generalforsamlingen om en ramme på 25.000 kr,, hvilket blev
vedtaget. Jubilæumsfesten endte med at koste ca. 15.000 kr.
Bestyrelsen har brugt lidt tid og et par bestyrelsesmøder på at planlægge jubilæet.
Selve jubilæet blev gennemført med succes. De fremmødte havde en hyggelig dag med vin, ost, vinsmagning
og live-musik. Der var ca. 90 – 100 tilmeldte til jubilæet.
Bestyrelsen takker Susanne og Carsten for at arrangere et dejligt oste- og pølsebord.
Parkering
Parkering har desværre fyldt lidt det forgange år. Der har været udfordringer med varebiler og trailers, som har
generet trafik og udsyn. Bestyrelsen har haft kontakt til politiet, som desværre ikke kunne hjælpe os inden for
lovens rammer. Bestyrelsen har ligeledes haft fat i flere af dem, som haft trailers/køretøj holdende
ulovligt/generende og bedt flytte deres køretøj/trailer. Vi ved at flere beboer i området har været aktive selv
omkring problemer og en beboer har endda været oppe og fremlægge problemerne for kommunalbestyrelsen.
Bestyrelsen takker for hjælpen.
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Mange af problemerne med disse køretøjer/trailers vedrører beboer uden for vores grundejerforening.

Ny kommunalplan
Den nye kommunalplan kom også til at fylde en del af bestyrelsens arbejde i år. En del af kommunalplanen
indeholder mulighed for etagebyggerier på cirkusgrunden. Bestyrelsen kunne hurtigt fornemme, at mange af
vores medlemmer var imod denne del af kommunalplanen. Bestyrelsen besluttede derfor at lave en online
minihøring omkring kommunalplanen. Ca. 50 huse svarede på spørgeskemaet og baggrund af dette, sendte
bestyrelsen en indsigelse afsted til kommunen. Stort set alle tilbagemeldingerne var imod byggeriet på
cirkusgrunden.
Der var også beboer på Kærgårdsvej, som startede deres egen indsamling og indsigelse.
Bestyrelsen besluttede at informere de 5. omkringliggende grundejerforeninger og oplyse dem om, hvad vi
tænkte og gjorde. Vi ved at mindst en af de omkringliggende grundejerforeninger også valgte at sende en
indsigelse mod byggeriet på cirkusgrunden.
Fastelavn
Grundejerforeningen har igen i år afholdt fastelavn i foreningen. Igen i år var der et stort fremmøde og det blev
en succes. Dette gentages selvfølgelig i 2017.
SGH og Det grønne råd
Foreningen er stadig repræsenteret i SGH og det grønne råd ved Birgit Møller-Kristensen.
Der er 38 medlemsforeninger tilmeldt SGH, hvilket svarer til omkring 45% af grundejerforeningerne i Hvidovre.
SGH har også været aktive omkring den nye lokalplan, og har lavet undersøgelser blandt medlemmerne.
Der har været hold 12 bestyrelsesmøder i SGH, hvor Birgit har deltaget.
SGH afholder et fælles arrangement med kommunen for et pænere Hvidovre i 2016, nærmere herom senere
via nyhedsmail.
Birgit har ligeledes deltaget i 4. møder i det grønne råd.
Her har der været talt meget om de store vindmøller på Avedøre Holme, hvilket der afholdes borgermøde
omkring den 12. maj
Facebook
Foreningens gruppe har 165 medlemmer og får løbende nye medlemmer. Gruppen bliver brugt aktivt til at
forære ting væk, samt til videregivelse af informationer. Bestyrelsen håber at få ”alle” til at blive medlem af
gruppen, da meget information går via gruppen.
Valg til bestyrelsen
Grundejerforeningen har brug for nye kræfter til bestyrelsen og bestyrelsen opfordrer interesserede til at melde
sig. Erik Savkov er udtrådt af bestyrelsen. Niclas Gaard og Jesper Rylland ønsker ikke at genopstille. Derfor
skal der minimum vælges 2. nye medlemmer til bestyrelsen.

