Bestyrelsesmøde den 4. maj 2015
Konstituering af bestyrelsen:
Bestyrelsen forsætter på de samme poster, Niclas som formand, Erik som kasserer,
Lars som webmaster og Birgit som sekretær, Tahir og Bjarne som suppleanter
Generalforsamlingen:
Der var rigtig flot fremmøde, med 34 medlemmer.
Vi tror at det var interessant for medlemmerne, at hører om planerne for monster regn i
kommunen.
Nymarkens 75 års jubilæum:
Reception den 21. november i Enghøjhuset fra kl. 11-14
Indkaldelser til generalforsamling:
Vi talte om, at vi burde uddele indkaldelser til generalforsamlingen, til de medlemmer som forsat
ikke har mail
Næste år uddeles generalforsamlingsindkaldelsen, samt et brev
til de medlemmer der ikke har mail. I brevet beder vi dem tilbagemelde, om de ønsker at modtage
fysiske brev fra grundejerforeningen.
Nymarken:
Niclas skriver til Borgmester Helle Adelborg vedrørende den forfaldne institution Nymarken.
Der her været 2 læserbrev i Hvidovre Avis, og der er ikke kommet noget svar på dem.
Erik mener at vi bør lægge lidt info på nyhedsbrevet, angående parkering af trailere rundt omkring i
foreningen, men her specifik på Kærgårdsvej. Dette var oppe at vende på generalforsamlingen.
Facebook: Bruges mest til gode informationer og til, at hjælpe til hinanden.
Næste møder: 24. august og 28. september
Nyheder fra SGH
Birgit fortalte at SGH har været meget aktive, omkring arbejdet og kloakeringen på I.G. Smidts Alle,
da det har været et helvede at bo der, med chikane fra håndværkeren, og støj døgnet rundt.
Genbrugsaffald:
Vi har bedt om oplysning om hvor meget affald, der indsamles i Hvidovre, og om dette kan betale
sig.
Birgit indskyder dog, at hun altid mener det kan betale sig, at samle til genanvendelse.
Hvis genbrugsbøtterne går i stykker skal vi kontakte kommunen, så bliver de repareret.
I Vindmøllesagen hvor Hvidovre vandt over København, har SGH også været aktiv medspiller.
Det grønne Råd: Næste møde den 21. maj.

