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    Nr.  6. 
 

46. årgang 

 

Ansvarshavende: Erik Christiansen, Engvænget 29, 2650   Hvidovre -   3032 1266 
 

 
 

Generalforsamling 2022 
 
Vi gentager lige datoen for afholdelse af den ordinære generalforsamling 

 

tirsdag, den 31. maj 2022 – kl. 19.00. 

 

Pauserummet”, ”Frydenhøjhallen”   Egevolden 106, 1. sal. 
Så noter allerede nu datoen i kalenderen, hvis du ikke allerede har gjort det. 

Dagsorden: 

                                            

1. Valg af dirigent 

 

2. Bestyrelsens beretning 

 

3. Indkomne forslag 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 17. maj 2022 

 

4. Kassereren forelægger regnskabet til godkendelse 

 

5. Kassereren forelægger budgettet for det ny driftår  til 

godkendelse 

 

6. Valg af: 

a. Kasserer for 2 år – på valg er Gert Thrane 

b. 1 bestyrelsesmedlem for 2 år – på valg er Rene Tronøe 

c. 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år. På  valg er 

    Håkan Ejehag og Kent Sondej 

d. 1 revisor for 1 år . På valg er Thomas Mathiesen 

e. 1 revisorsuppleant for 1 år. På valg er Søren Nordfang. 

 

7. Eventuelt 

 

 

 

Regnskab og budget følger senere. 

 



Strukturarbejdsgruppen 
 
Det planlagte møde i arbejdsgruppen måtte desværre aflyses på grund af covid 19-

smitte. 

 

Det kan være svært at få kalendere til at passe sammen, også i vores tilfælde, men der 

er nu aftalt nyt møde i gruppen, nemlig onsdag, den 8. juni 2022. 

 

 

 

Fællesarealerne 
 
Etablering af blomstereng: 

I sidste nummer af Christiansdalsposten oplyste vi, at vi afventer svar på vor 

ansøgning om dispensation fra lokalplanen fra Hvidovre kommune, samt at der nok 

ville gå et godt stykke tid, inden svaret kommer. 

 

Men miraklernes tid er ikke forbi – dagen efter vi havde udsendt ”posten” modtog vi 

skrivelse fra kommunen med godkendelse af dispensationen. 

Så vi har nu igangsat projektet hos gartneren, og vi vedhæfter Hvidovre kommunes 

skrivelse af 15. marts 2022 som bilag til dette nummer af Christiansdalsposten. 

 

NSJ – gartnerfirmaet har fældet de træer, der skulle fældes, og der bliver rodfræset og 

plantes 2 ny træer ud for Engvænget 24 og 26. 

 

 

 

 

Fjernvarme 
 

Vi følger nok alle med i den problematik, der er i relation til, at vi opvarmer vore 

huse med naturgas. 

Aktuelt har vi kunnet se, at leverancen af naturgas stopper til Polen og Bulgarien. 

Så mange spørger nok sig selv, hvornår og hvad sker der hos os? 

 

Det er et svært spørgsmål. Vi kan fra bestyrelsens side ikke komme med et svar 

herpå. 

 

Men vi kan henvise til følgende link: 

 



https://www.hvidovrefjernvarme.dk/udbygningsomraader/  

 

Her kan man se, hvordan planerne er for udvidelsen af fjernvarmenettet i Hvidovre 

kommune, og man har mulighed for at tilmelde sig som interesseret i at blive holdt 

underrettet fra Hvidovre Fjernvarme. 

 

Og selvfølgelig er der også andre muligheder end fjernvarme, f.eks. vamepumper, 

men vi bliver nok alle nødt til også at se, hvad myndighederne og regeringen finder 

ud af for os, der bruger naturgas. 

Vi følger selvfølgelig med i, hvad der sker fra bestyrelsens side. 

 

***** 

https://www.hvidovrefjernvarme.dk/udbygningsomraader/

