


Supplement til årsberetning 
 

Jeg vil supplere beretningen med 2 aktuelle problemstillinger: 

Vi oplever for tiden store problemer med rotter på arealet.  Rotter er for så vidt ikke 
Centerforeningens problem. Det er den, der oplever rotterne, der skal melde 
observationen til Hvidovre Kommune. Og hvis rotter skyldes kloakkerne, skal ejeren 
af matriklen løse problemet. Men alligevel har Centerforeningen en problemstilling 
at håndtere. For hvad nu, hvis rotterne lever udenfor kloakkerne og underminerer 
jorden. Og kun en enkelt af ejerne har viden om hvor hans kloakker ligger, så vi aner 
ikke hvad problemet skyldes før der er gravet op. 

Så jeg ser ind i, at Centerforeningen i 2018 vil stå med udfordringen med at jagte 
rotteproblemer og oprette sunkne belægninger, og få ejerne til at løse problemerne 
på egne matrikler. Til dette arbejde vil jeg foreslå, at der afsættes 150.000 kr. i 
budgettet ud over det, der fremgår af det udsendte budgetforslag. 

Vi har nu igen en kontrovers med Grøn Entreprise. Denne gang om hvor mange 
snerydninger og saltninger, de har udført i marts måned, og som vi skal betale for. 
Bestyrelsen skal beslutte, om man vil stole på firmaets opgørelse i fakturaen eller på 
de leverancemeldinger, de har afgivet løbende hen over marts måned. Jeg skønner 
ikke, at der er mulighed for en forhandlingsløsning. Desværre. 

Lagt oven i de tidligere omtalte 2 genforhandlinger af aftalen i 2017, som har været 
nødvendige for at få samarbejdet til at glide, og en generel utilfredshed med 
renholdelsen af arealet, er det min anbefaling til den nyvalgte bestyrelse hurtigst 
muligt at finde en anden leverandør. Vi har modtaget et rimeligt tilbud fra et andet 
firma, som jeg anbefaler bestyrelsen at kigge nærmere på. Et skift vil medføre en 
omkostning, som vil være ca. 25% højere end det nuværende. Jeg foreslår derfor at 
budgettet hæves med 25.000 kr. i forhold til det udsendte budget. 
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