
Grundejerforeningen Ketteholm 
Ketteholm den  

 

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm 

 

Onsdag den 20. marts 2002 kl.1900 

 

på Gungehusskolen, lærerværelset med følgende: 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formanden aflægger beretning 

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab 

4. Kassereren fremlægger forslag til budget 

5. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer 

6. Valg af bestyrelse. På valg er: 

Per Enselmann nr. 83 – ønsker/ønsker ikke genvalg 

Per Munk nr. 61 – ønsker/ønsker ikke genvalg 

Søren Heick nr. 119 – ønsker/ønsker ikke genvalg 

Steffen Berensen nr. 89 – ønsker/ønsker ikke genvalg 

Erik Bonde (Pen-Sam) ønsker/ønsker ikke genvalg 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er: 

Per Bang nr. 105 – ønsker/ønsker ikke genvalg 

Kim Schlünssen nr. 123 – ønsker/ønsker ikke genvalg 

8. Valg af 2 revisorere. På valg er: 

Michael Sørensen nr. 87 – ønsker/ønsker ikke genvalg 

Per Irgens nr. 111 – ønsker/ønsker ikke genvalg 

9. Fastsættelse af årskontingent og andre ydelser 

10. Eventuelt – herunder valg til diverse udvalg 

- grønt udvalg 

- oprydning på området 

- græsslåning 

- snerydning 

- andet, hvis der er ønske. 

 

Bestyrelsen gør opmærksom på at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen 

skal være skriftlige og være indleveret til bestyrelsen senest 14 dage før 

generalforsamlingen afholdes. 

Bestyrelsen modtager meget gerne tilkendegivelser fra medlemmerne, såfremt der 

ønskes valg til bestyrelsen eller valg til konkrete udvalg inden generalforsamlingen 

afholdes. 

Alle er velkommen til generalforsamlingen såvel lejer som ejer. 

Mød op til generalforsamlingen og giv din mening til kende og vær med til at have 

indflydelse. 

 

   Vel mødt og på gensyn 

 

                            Bestyrelsen 



Grundejerforening

Ketteholm
en
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RESULTATOPGøRELSE PR: 31. DECEMBER 2001

INDTÆGTER

Kontingent ejere
Konlingent PKA/PENSAM
Indbetaling til aktivitetsdage
Ekstraordinær indb.
Flaskesalg
Ejendomssalg
Renteindtægter

Giro & Bank

Indtægter i alt

Afbetaling Hybridnet

Ordinære indtægter i alt

UDGIFTER

Aktiviletsdage/snerydnin g

Anlenneanlæg
Bestyrelsesmøder
Diverse
Ekstraordinære udgifter
El-udgifler
Forsikringer
Gartner
Græsslåning
Renovation

172.986,90

-15.350,18

157.636,72

2001

97.440,00
61.600,00
10.200,00

1.204,25
0,00

3.621,50

Budget 2001

97.440,00
61.600,00
10.200,00

3.500,00

172.740,00

-1 5.350,1 I

_15?.3!9.!2_

9.000,00
25.000,00

7.000,00
3.990,00

17.000,00
4.900,00

40.000,00
10.000,00
2.500,00

2000

103.240,00
66.000,00

9.309.00

1.000,00
3.350,06

3

9.481,68
23.668,61
6.957,92
3.092,90

960,00
14.999,14
4.555,38

39.023,80
7.510,25
9.440,60

182.612,56

-16.240,00

1 AA ?7' qA

9.71 1,60
22.932,54
6.454,92
3.052,37

16.426,55
16.400,62
4.295,10

39.095,25
7.510,75
2.229,00

36.456 ?R 44.723.75

1 56.146,88 157.390,00 172.832,45

Arets r".ultat t.4 _0.<Sg,e9

Ordinære udgifter i alt

Forbrug af hensættelser

Balance pr. 31. December 2001

Aktiver:

Kassebeholdning
Girobeholdning
Driftskonto
Pensam Bank
Danske Bank

Passiver

Egenkapital primo
Arels resullat

3.260,06
0,00
0,00

89.'104,46
s3.350,71

144.225,39
1.489,84

145.715,23

15.350,18
Aktiver i ult

88,00
42.775,34

485,46
85.526,41

r 50.685,28
-6.459,89

144.225,39

af bilag og bogføring, godkende foranslående regnskab.

26 A2-2002

/42
'Z:-AL a</^



Grundejerforeningen

Ketteholm

Noter til årsregnskab 2001

Note 1: Pr. hustand kr 200

51 x 200 kr 10.200,00

Note 2: Gebyrer check
servicegebyr
G ebyr i ndbetali ngskort
oprettelse af girokonto

kr 20,00
kr 284,85

kr 24,00
kr 750,00

-!r-1-92!'aq

Note 3: Generalforsamling m.v.
Fastelavn
Kontorartikler
Gaver

kr 919,70
kr 234,00

kr 1.429,25
kr 509,95

__!'9.0e?€9_

Note 4: Syn og registrering
af trailer kr 960,00

Note 5: Dagrenovation
Oprydning
Tømning af container
I ndkøb af affaldscontainer

kr 2.444,25
kr 3.335,00
kr 1.536,35
kr 2125,00
kr 9.440,60

Note 6: Lamper
Aktivitetsdage
Plæneklipper + flishakker
Postkasse
Reparation maskiner

kr 2.477,25
kr 6.210,50

kr 27.125,00
kr 443,85
kr 200,00

kr 36.456,60



Budgetforslag 2002

INDTÆGTER

Kontingent ejere
Kontingent PKA/PENSAM
lndbetaling til aKivitetsdage
Ekstraordinær indb.
Flaskesalg
F ionrinmccaln

Ponfoinrlfænfar

Gebvrer Giro & Bank

(750,-)
(750 -)
(50,-)

Resultat
2001

97.440,OO

61 600,00
10.200,00

1.204,25
0,00

3.621 ,50
-1 .078.85

Budget 2002

87.000,00
66.000,00
10 200,00

3.500,00

Grundejerforeningen

Ketteholm

Budget 2001

97 440,OO

61 .600,00
10 200,00

3.500,00

lndtægter i alt

Afbetaling Hybridnet

Ordinære indtægter i alt

UDGIFTER

AKivitetsdage/snerydning
Antenneanlæg
Bestyrelsesmøder
Diverse
Ekstraordinære udgifter
El-udgifter
Forsikringer
Gadner
Græsslåning
Renovation
Vedliqeholdelse

172.986,90

-'1 5.350,1 I

___l_91_,939J2_

9.481,68
23.668,61
6.957,92
3.092,90

960,00
14.999,14

39.023,80
7.510,25
9.440,60

166.700,00 172.740,o0

tE?Enla

__199J!9,09_ _l!Z r99Ea

9.500,00 5,7Yo 9.000,00
25.000,00 15,oro 25.000,00
7.000,00 4,20/o 7.000,00
4.000,00 2,40/o 3.990,00

0,00k

16.000,00 e,6% 17.000,00
4.900,00 2p% 4.900,00

42.000,00 25,2% 40.000,00
10.000,00 6,o0/o 10.000,00
10.000,00 6,oYo 2.500,00

36.456.60 38.000,00 22,8% 38.000,00

Udgifter i alt 1 56.1 46,88 166.400,00 157.390,00

1 9-03-2002



i6. februar 2002

Til bestl'relsen
Ketteholm grundej erforening
2650 Hvidovre.

Emne til dassarden ved srundeierforeningens seneralforsamling.

Jeg vil geme "pff'ved grundejerforeningens fulige generalforsarnling.

Emnet jeg vil tale om skal på dagsorden hedde, Kettehclrns miljø og etik. Jeg trcr jeg

kommer til at bruge 10 minutters tid - måske mere, alt efter hvor stor debat, der

muligvis kan opstå i forlængelse deraf.

Venlig hilsen
Herniette Machon
Ketteholm 77
Tlf. 3649 4s27 I 2732 23sO



Grundej erforeningen Ketteholm

Att.: Bestyrelsen

Med venlig hilsen

Tina & Per Bang nr. 105

23. februar 2002

Generalforsamling den 20. marts 2002

Vi ønsker hermed nedenstående forslag behandlet på generalforsamlingen den 20. marts 2002

nødvendigt, men ikke bare foidi man har været i Netto og handle' Der er selvfølgelig
^1+.3;A;;il;;;^i;;r"re væk, end andre, fra deres carport, men sådan er det nu altså'

: --- ---9 :1-l-^ ^--'^n''l^. +il
;:? Jil;;;;ts,;;;å i ordenereglementer g2 "De interne.stier må ikke anvendes til
l-,,gl Jtor I YvtLb. , r1 -1__t_ 

-

parkering eller-tilkørsel til ejend*ommen"' Så der er 
Y"t,l$:-:i,t":9.,",1::,1i1H:::";:

ffi;;?bt;;;i;;"mmene/pærene er flere steder hert {ernet, hvilket inviterer folk
|,_ _-1 ^,

til at køre ind, - dette gælder ietteholmere, post- ogpizzabude m'fl' Bommene/pælene

skal sættes på pladstE eventuelt |åses, som i "gamle-dage". Her kunne en nøgle også

udleveres til hver husstand.

Vi ser meget gerne, at der bliver sat lås på henholdsvis skraldenrm og den blå 
,

container, da der OCgt 
"t 

rutefart fra naboområdet med skrald og andet affald' Der

skal naturligvis udle;e?es en nøgle, til hver husstand, så vi selv er i stand til at komme

af med vores eget skrald. På deine måde er der måske større chance for at den blå

container ikke bliver fyldt næsten samme dag, som den bliver tømt, - og måske vil

skralderummet ikke flyde og rode, som det plejer'

Der er stadig er heftig biltrafik på Ketteholms stieer. vores fliser bliver skæve og det

er næsten sikkert, at ån regning for omlægning af fliser, ikke vil blive hilst

velkommen. Man skal naiurligvis have lov til atkøte ind, hvis det er strængt

En del af carportene - blandt lejerne - har igennem længere tid været brugt som

bilværksted og oprnagu;.ri"gtsted fo*ofu"r, paller m.m. Carportene bliver, der'

brugt som autoværtåa for gåopbygning og reparation af gamle biler, men det

mindste man kan +øre, erat;'dd; op 
"ft"i 

tig' dtt ligger skidt og skrammel og flyder

langt ud på vejen, og fr"ir lejåren af carportett itt" s.9l.v kan finde ud af at rydde op,

-a1un å 
"n 

i"grri iepeoprydtri.,g.n. Ilet hjælper sikkert med garanti!

plan for Ketteholm, maling, carporte, støjhegn, fliser, sandkasser, vendepladsen og

belysning. En Plan med mdr og år



6. marts2002

Grf. Ketteholm - Generalforsamling20. marts 2002

Forslag tit etablering af støbt gulv i "hønsehus'o

For at å den fulde udnyttelse af "hønsehuset" efter overdækningen foreslås, at der støbes et be-

tongulv i hele rummet.

Gulvet udfures således:

o Sand graves bort. Eksisterende betongulv i nordenden fernes ikke'

o Armeringsnetudlægges.

o Ca. 10 cm tykt betongulv støbes.

Overslagspris:

Udførelsen foreslås at ske på aktivitetsdagsbasis af "udvalgte personer"

Per nr. 103 og Jens nr. 113

Materialer
Udførelse
I alt

kr 7500
kr 2500
kr 10000



Til ordinær generalforsamling den 20.03.02 fremsætter bestyrelsen forslag om 

ændring af ordensreglementets § 3, således det ikke længere er tilladt at bruge 

carporten til opbevaring af andet end indregistreret køretøjer. 

 

Forslaget vil yderligere blive uddybet på generalforsamlingen. 

 

 

 

Forslag til ændret § 3 i ordensreglementet: 

 

 

Parkering henvises til de respektive carporte, der alene må anvendes til parkering af 

indregistrede køretøjer. Såfremt carporten anvendes til opbevaring af andet vil 

dette, efter skriftlig påkrav, og uden yderligere varsel, blive fjernet for ejer/lejers 

regning og risiko. 
Der kan endvidere parkeres på de afmærkede parkeringspladser langs med 

kørevejen. Det er udtrykkeligt forbudt at parkere på vendepladsen samt foran 

brandvejene. Parkering af last-, bus-, flytte, rute- og fragtbiler samt traktore, 

campingvogne og både og lign. er forbudt på området, bortset fra tilfælde, hvor af- og 

pålæsning eller lign. nødvendiggør sådan parkering. 

 

 

Ændringer er markeret med  kursiv og fed. 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen. 

 

 

Ketteholm den 010302 

 

 

 



Grundejerforeningen Ketteholm 

______________________________________________________________ 

 

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm, afholdt d. 20 marts 2002 kl. 

19:00 på Gungehusskolen – lærerværelset med følgende: 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formanden aflægger beretning 

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab 

4. Kassereren fremlægger forslag til budget 

5. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer 

6. Valg af bestyrelse. På valg er: 

Per Enselmann nr. 83 – ønsker genvalg 

Per Munk nr. 61 – ønsker genvalg 

Søren Heick nr. 119 – ønsker genvalg 

Steffen Berensen nr. 89 – ønsker genvalg 

Erik Bonde (Pen-Sam) ønsker genvalg 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er: 

Per Bang nr. 105 – ønsker genvalg 

Kim Schlünssen nr. 123 – ønsker genvalg 

8. Valg af 2 revisorer. På valg er: 

Michael Sørensen nr. 87 – ønsker genvalg 

Per Irgens nr. 111 – ønsker genvalg 

9. Fastsættelse af årskontingent og andre ydelser 

10. Eventuelt – herunder valg til diverse udvalg 

- grønt udvalg 

- oprydning på området 

- græsslåning 

- snerydning 

- andet, hvis der er ønske. 

 

 

Følgende husstande var repræsenteret :  nr. 31-33-41-43-51-61-69-83-87-89-91-97-99-101-103-105-                                                                                                    

                                                                     109-111-113-117-119-123 

Følgende var repræsenteret ved fuldmagt : nr. 85 samt Dan-Ejendomme 

 

 

1. Valg af dirigent 

Formanden bød velkommen og foreslog Per Bang som dirigent, Per B takkede nej, hvorefter 

kasseren Søren Heick påtog sig opgaven. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt jfr. vedtægterne og, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Han gav herefter 

ordet til formanden. 

 

2. Formandens beretning. 

Per indledte med at byde Erik Bonde velkommen som bestyrelsesrepræsentant fra Pen-Sam 

Erik Bonde afløste i december 2001  Mikkel Ravn som har fået andre opgaver i Pen-Sam 

Grundejerforeningen har i årets løb været plaget af div. tyverier bl.a. er vores græsslåmaskine 

stjålet. 

Opsætning af ekstra lys i carporte er næsten færdigt, så må vi håbe det hjælper. 

En stor tak til det ”Grønne udvalg” for et stort og flot stykke arbejde i sidste sæson.  

Men også en opfordring til alle i grundejerforeningen om, at vedligeholde deres grundstykke ud 

mod fællesarealerne samt holde deres carporte i en pæn og ryddelig stand. 

Der blev afholdt en aktivitetsdag sidste år og her var det primært legepladser der blev malet og 

repareret. 



 

 

            Bestyrelsen har sagt ja til og fået oprettet mulighed for Internet forbindelse via hybridnet 

TDC står som installatør og udbyder. For at få adgang til denne service skal den enkelte 

lejer/ejer selv henvende sig til TDC. 

 

Vores antennemast er fjernet på ejer i nr. 65’s  initiativ og uden omkostning for 

grundejerforeningen.  Tak for det  

 

Grundejerforeningen har fået ny bank, Danske PC Bank, så nu er det lettere for kassereren, at 

betale regninger og overføre løn m.m. via sin pc hjemme, ligesom 

grundejerforeningskontingentet kan betales via NetBank. 

 

Igen i år vil vi prøve at gøre noget ved alle de uindregistreret biler som holder parkeret på 

området. 

 

Snerydning kører efter plan og hensigt. 

 

Da det er svært/umuligt at få alle til, at efterleve regler omkring affaldsordningen må vi nok 

indstille os på en forholdsvis dyr ordning også fremover, men bestyrelsen vil til stadighed 

stramme op omkring problemet. 

 

Der er blevet afholdt fastelavnsfest på bestyrelsens foranledning og hvis der ikke kommer noget 

festudvalg, vil Per E og Steffen fortsat stå for dette. 

 

Kim nr. 123 har skaffet en gratis trailer og bestyrelsen har fået den indregistreret, så nu kan alle 

ejere/lejere låne denne ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.  

 

Vores trillebøre bliver ofte ødelagt fordi de bliver lastet for tungt.  

 

Bestyrelsen vil i årene fremover fokusere på større vedligeholdelsesarbejder og evt. hensættelser 

for finansiering af disse. 

Formandens beretning blev herefter godkendt.  

 

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab 

Søren H fremlagde revideret regnskab for år 2001. Der var ingen spørgsmål til regnskabet. 

Regnskabet godkendt.  
 

4. Kassereren fremlægger forslag til budget for år 2002  

Søren H fremlagde budgetforslag for 2002 

Efterfølgende var der debat omkring evt. hensættelser til kommende større opgaver evt. 

udskiftning sti og vejbelysning, ny belægning på tilkørselsvej og vendeplads, udskiftning af det 

sidste carport tag, opretning / udskiftning af fliser på gangstier m.m. 

Økonomi til nyanskaffelser til ny græsslåmaskine og ekstra trillebøre blev også drøftet. 

Bestyrelsen vil på kommende aktivitetsdag / dage  bl.a. sætte fokus på vedligeholdelse af vores 

plankeværk ud mod Avedøre Havnevej. 

 

5. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer. 

Henriette Marchon nr. 77 havde bedt om ordet for, at give sit bud på miljø og etik i Ketteholm. 

Essensen af forslaget var, at for at bevare de trygge og gode rammer vi har i Ketteholm, skal der 

være plads til, og tolerance af, den forskellighed vi er beriget med i grundejerforeningen. Hvis 

alle kunne finde denne balance ville vi blive fri for at skulle slå hinanden oven i hovedet med 

love og ordensreglementer. 

 

 

 



Derfor lad os tænke os om, hvad er ret og hvad er rimeligt og lad os alle udvise større ansvar for 

det område vi bor og lever i. Henriette udtrykte en generel tilfredshed med at bo i Ketteholm. 

            Tak til Henriette  

       

Per og Tina Bang nr. 105  kom med flere forslag, bl.a. om det er muligt at få lås på 

storaffaldsrum og storaffaldscontainer, da der er mistanke om, at udefra kommende gør brug af 

vores affaldsordning. 

            Forslaget nedstemt 

 

            Forslag om at få lås på bomme / pæle som spærrer for indkørsel på gangstierne.  

Samtlige beboer skal have udleveret nøgle/nøgler til disse bomme, således det i begrænset 

omfang skal være muligt, at køre ind til sit hus i bil. Det vil stadig være muligt, at cykle på 

gangstierne. Per Bang vil tage sig af de praktiske ting for udførsel af evt. projekt. 

            Forslaget vedtaget 

 

            Tina & Per udtrykte deres harme over, at carportene bliver brugt som autoværksted og 

opmagasinering af diverse effekter. Bestyrelsen kan kun henstille til, at beboerne selv skal   

holde deres carporte pæne og ryddelige jfr. vedtægterne. Bestyrelsen har kun få eller ingen 

sanktionsmuligheder for øjeblikket 

Der var en god og konstruktiv debat omkring brugen af carporten som værksted. Alle var enige 

om, at det kun var et enkelt hus / lejer, som er årsag til debatten. 

 

Jannie Munk opfordrede lejerne til at iværksætte en underskriftsindsamling for at få rettet  på 

forholdene omkring den lejer, der har ”autoværksted” i på foreningens arealer. 

Erik Bonde, Pen-Sam kontakter Dan-Ejendomme, da det er deres lejer der er årsag til problemet         

             

Tina & Per efterlyste et ”nyhedsbrevet” der tidligere har været udsendt af bestyrelsen samt en 

vedligeholdelsesplan for Ketteholm. Bestyrelsen tog dette til efterretning. 

              

            Per nr. 105 og Jens nr. 113  kom med forslag om etablering af støbt gulv i ”hønsehuset” 

            Der foreslås støbt et ca. 10 cm. tykt betongulv, til en pris på ca. 10.000,00 kr.  

            Forslaget vedtaget 

             

            Efterfølgende blev det aftalt at fejemaskine og græsslåmaskine skulle placeres i skur 2. Hvor der  

            Formentlig vil blive etableret dobbeltdør. Dette menes at kunne finansieres indenfor budgettet. 

 

            Bestyrelsen  havde fremsat forslag om ændring af  §3 i ordensreglementet  

            Forslaget vedtaget 

        

 

6. Valg af bestyrelse 

Bestyrelsen ønskede genvalg. På valg var: Erik Bonde Pen-Sam, Per Munk (61), Per Enselmann 

(83), Steffen Berensen (89), Søren Heick (119) Ingen nye opstillede.  

Alle genvalgt 

             

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

Per Bang (105) og Kim Schlünssen (123) ønskede genvalg, ingen nye opstillede. 

Begge genvalgt 

 
 

8. Valg af 2 revisorer. 

Michael Sørensen (87) og Per Irgens (111) ønskede genvalg, ingen nye opstillede. 

Begge genvalgt 

  

 

 



9. Fastsættelse af årskontingent og andre ydelser. 

Bestyrelsens budgetforslag blev fremlagt og debatteret. Da der ikke længere skal betales til 

Hybridnet var bestyrelsens forslag til kontingent følgende : Kontingent 750,00 kr.+ 50,00 kr. til 

aktivitetsdag i alt: 750,00 kr. i kvartalet. Der blev stemt om dette forslag. 

Dette forslag blev nedstemt 

 

Der kom forslag fra Michael nr. 87 og Kim nr. 123 om en kontingentforhøjelse med hensættelse 

for øje. Kontingent 800,00 + aktivitetsdag 50,00 kr. i alt 850,00 kr. i kvartalet.  

 

Der blev stemt om revideret budget med kontingentet på i alt 850,00 kr. i kvartalet. 

           Dette forslag blev vedtaget 

 

10. Eventuelt – herunder valg til diverse udvalg. 

Grønt udvalg ønsker at forsætte. 

Oprydning på området – Lisbeth ønsker at fortsætte. 

Græsslåning – Johnny, Michael og Anders forestår græsslåningen efter egen plan. Det blev her 

fremført, at der i den forrige sæson ikke var slået græs ofte nok. 

Snerydning: alle forsætter dog uden Per Bang. Bjørn nr. 43 indtræder på Per Bangs plads. Per E 

udarbejder plan når sæsonen nærmer sig. 

Der var herefter ingen ønsker om yderligere udvalg. 

 

Per Bang spurgte om der kunne laves en afskærmning af området til haveaffald bag 

”hønsegården” da der tit flød med haveaffald. Kim havde et par idéer til løsning af dette 

problem. Bestyrelsen ser gerne på forslag desangående. 

Peter forespurgte om vedligeholdelsen af fællesarealerne især ”sahara” som han mente, der ikke 

er gjort det store ved. 

Jens fra DGU sagde at området pt. nærmest er opgivet da det vil være meget bekosteligt at gøre 

noget ved, og børnene er glade for  at lege i dette vildnis. På spørgsmål fra lejerne ang. 

beplantningen bag Netto svarede Jens at det er Nettos ansvar, at det ser pænt ud. 

Der var ikke flere der ønskede at få ordet. 

 

 

 

Bestyrelsen takker for det store fremmøde. Det var dejligt at se så mange lejere var mødt op. 

Bestyrelsen takker samtidig for god ro og orden. 

Generalforsamlingen herefter ophævet. 

 

 

 

 

 

 

Per Enselmann                            Søren Heick                                  Steffen Berensen 

    Formand                                Dirigent/Kasserer                                  Referent 

 

 

 

 

  Per Munk      Erik Bonde 

Næstformand  Bestyrelsesmedlem 

 

 

 

Hvidovre den 22.03.02 

 

 



 

 

 

 

Bestyrelsen har herefter konstitueret sig således: 

 

 

 

Formand  

Per Enselmann, 

Ketteholm 83 

2650 Hvidovre 

Tlf: 36 77 00 63 

Mail: enselman@post11.tele.dk 

 

Næstformand: 

Per Munk 

Ketteholm 61 

2650 Hvidovre 

Tlf: 36 49 16 19 

            Mail: Per.Munk@Arriva.dk  

 

Kasserer 

Søren Heick 

Ketteholm 119 

2650 Hvidovre 

Tlf: 36 49 95 49 

Søren Heick 

Mail: s.heick@mail.dk  

 

Sekretær 

Steffen Berensen 

Ketteholm 89, 

2650 Hvidovre 

Tlf: 36 49 18 22 

Mail: Sjapp@post.tele.dk  

 

Bestyrelsesmedlem 

Erik Bonde 

Pen-Sam 

Tlf: 44 39 35 70 

Mail: ebo@pensam.dk  
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