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Referat fra afdelingsmøde 10.9.2014 

 

1. Formanden Finn Pedersen bød velkommen til afdelingsmødet. 

Bodil Berardino  blev valgt som dirigent 

2.  Ref. blev Joan Birck-Madsen 

3. Stemmeudvalg blev: Jette Christoffersen, Ib Osmark og Jørgen Ditlevsen 

4. Formanden aflagde bestyrelsens beretning 

 

Afdelingsbestyrelsens beretning 2014. 

Plantekasser 

Plantekasser i rundingen på Kobbervej er sat op og problemet med parkering/snerydning er løst. I tilgift er det 

ellers så kedelige hjørne blevet lidt kønnere med planterne i kasserne. 

Grønne områder 

Hjørnet ved P-pladsen Kiselvej 9 er færdiggjort efter fjernelse af mirabelletræet. Træstub og buske er blevet 

fjernet og der er sået græs. 

 

Beplantningen på volden ud mod Kulturstien er delvis beskåret i 2014. De blomstrende træer og buske i 

kanten af græsplænen ved volden beskæres i efteråret. 

Den resterende del af beplantningen ud mod stien bliver beskåret i 2015. 

Der er mange udgåede planter rundt omkring på grund af saltning. De udgåede planter erstattes af nye 

planter til efteråret. Nogle steder er det fjernet og der er, eller vil blive sået græs i stedet. 

 

Der er etableret en rampe til vaskeriet.  Udover bedre adgang til vaskeriet har det også givet mere lys og udsyn 

til vaskeriet. 

Der er lagt net over sandkasserne på grund af at der er kommet flere katte i, som forurener sandkasserne i 

bebyggelsen. Når beboere har benyttet sandkassen skal de huske at sætte nettet på igen, ellers har det ingen 

nytte. 

Haver 

Afdelingsbestyrelsen vil minde om, at træer og andre planter i haverne iflg. husordenen, ikke må være mere 

end 2 m høje og hækkene skal fremtræde veltrimmede og må ikke på noget tidspunkt eller sted overskride 

1,80 meter fra oprindeligt terræn og der skal udøves nødvendigt hensyn til naboer. 
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Altaner 

Nogle beboere placerer ikke altankasserne på deres oprindelige plads efter rengøring.På et afdelingsmøde er 

det bestemt, at altanerne ikke må ændre udseende, herunder placering af altankasser. Ejendomskontoret har 

derfor hængt opslag på opgangene, som viser den korrekte placering af altankasser og samtidig henviser til 

husordenen vedr. opbevaring af diverse ting på altanen. 

Opdatering af beboerhåndbog 

Det har vist sig at der er nogle fejl i beboerhåndbogen og herunder husordenen. 

f. eks står der at der opkræves 500 kr. i forbindelse med genudlejning. Dette er ikke rigtig. Beboerhåndbogen 

gennemgås derfor og vil blive opdateret. 

 

Skimmelsvamp 

Der er foretaget temperatur og fugtmålinger i en lejlighed hvor der var skimmelsvamp. 

Resultatet af målingerne viste, at skimmelen er kommet på grund af manglende udluftning og især alt for lav 

temperatur i lejemålet. 

For at undgå skimmel i lejlighederne har Ejendomskontoret udsendt en anvisning på korrekt udluftning samt 

højere temperatur i lejlighederne. Forkert brug af lejemålet vil blive betragtet som misligholdelse og beboerne 

skal selv betale for afrensning af evt. skimmel. 

 

Markiser 

Der er opsat 29 markiser hos de beboere, som havde tilmeldt sig den ekstra opsætning af markiser. 

 

Affaldssortering 

Herlev kommune er i gang med at indføre mere affaldssortering, således at vi også skal sortere 

husholdningsaffaldet. Der kommer containere til plast og konservesdåser mm. 

Herlev Kommune vil informere beboerne om den nye ordning, når den kommer til Kobbervej/Kiselvej. 

 

Tørretumblere 

Det er planlagt iflg. langtidsplanen at udskifte tørretumblerne i 2014. Der er afsat 166.00 kr. til dette. 

Ifølge eksperterne er problemet med at de ikke vil tørre ordentligt at aftrækket ikke er tilstrækkeligt. Derfor vil 

vi i første omgang forbedre aftrækket. Udgiften til dette er 100.000 kr. eks. Moms. 

Hvis det viser sig at være problemet er der ingen grund til at udskifte tørretumblerne nu. Derfor er udskiftning 

af tørretumlerne udsat til 2015. Servicecentralen har afgivet et tilbud på 165.000 kr. for tørretumblere. 

Aftrækket føres ud i græsplænen tæt på eksisterende beplantning, og ikke som nu op på højen. 

 

Hvis man opdager defekte maskiner eller andet på vaskeriet som ikke er iorden er det en god ting at 

meddele det på ejendomskontoret med det samme, eller lægge en besked på telefonsvareren så problemet 

kan blive løst så hurtigt som muligt. 

 

Opgangsdøre 

Der er afsat 976.000 kr. til udskiftning af indgangspartierne. Hoveddørene udføres i træ, da trædøre er mest 

robuste og lettest at reparere. Udskiftningen burde være udført på nuværende tidspunkt. 

Baldakinerne over dørene repareres og males. 
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Vand i kælderen 

Der kommer vand i nogle af kældrene efter det kraftige regnvejr. Problemet er at kommunens kloaker ikke kan 

tage så meget vand på så kort tid. 

 

Vandforbrug Der blev på et tidspunkt målt et meget stort merforbrug på en af vandmålerne. Det viste sig, at 

et toilet havde løbet gennem længere tid. 

Det er derfor vigtigt, at ejendomskontoret får hurtig besked om løbende toiletter, m.m.  

 

Tricktyverier 

Man kan undgå tricktyverier ved at se efter hvem man lukker ind af hoveddøren når 

der bliver ringet på. 

Luk ikke nogen ind i ikke kender på forhånd. Postbude, avisbude og reklamebude 

kan selv lukke sig ind ved hjælp af  ”Bekey”. I behøver ikke at lukke dem ind hvis de 

ringer på. ** 

 

Debat efter aflæggelsen af beretningen: 

Maggie P påpegede, at hun oplevede forskelsbehandling  i relation til, at nogle 

hække/buer og havelåger var for høje.  Hendes indtryk var, at hun som den eneste fik 

en påtale. Maggie ønsker bedre rengøring af kælderrummene.. 

Tove anfører, at gartnerarbejdet burde kunne gøres bedre og nævner et konkret træ, 

som ligesom ”stritter” i landskabet. Endvidere kritiserer hun, at bestyrelsen har været 

for længe om at finde fejlen ved tørretumblerne. 

Lise Saabye bemærker, at nogle naboer bruger kældrene som affaldssted – beklageligt. 

Fr. Gunnarstugan nævner, at hun har bemærket meget affald i haverne også. Hun 

ønsker videre, at der gøres en indsats for at komme af med de mange katte, der løber 

omkring. 

 **Efter debatten godkendtes beretningen. 

 

5. Godkendelse af afdelingens regnskab, fremlæggelse ved Bodil Berardino. 

Regnskabet godkendtes 
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6. Indkomne forslag vedr. budget 

1.  Forslag fra Merete Ditlevsen: Etablering af flere parkeringspladser. 

Merete motiverede sit forslag med at særligt på Kobbervej mangler der P-pladser og 

der blev parkeret på fortovet. Endvidere beklagede hun, at en del af de beboere, der 

har garage, benytter garagen til andre formål.   MD nævnte  en garage, der var 

indrettet som hyggelig stue med sofa etc. !   Der opfordredes til en garagerazzia. 

** 

Afdelingsbestyrelsen fremlægger ændringsforslag:  At afdelingsbestyrelsen pålægges 

at undersøge forholdene for parkering. 

** 

Der kom,  inden afstemningen, fra beboer advarsel om, at hvis vi plastrede området 

til med flere P-pladser kunne det give konsekvenser for regnvand/kloaksystem etc.  

** 

Der stemtes om ændringsforslaget: 2 imod, 18 hverken for eller imod, 58 stemte for. 

Således blev ændringsforslaget vedtaget. 

 

2.  Afdelingsbestyrelsens forslag om at undersøge muligheder og priser på sol-energi 

til at drive strømmen til vaskeriet. ----og eventuelt senere også til kælderlys.          

Kr. 40.000,-. 

Forslaget godkendtes, dog 2 stemmer imod. 

 

7. Godkendelse af budget for 2015 ved Bodil B. 

Budgettet er uddelt. Der nævntes ejendomsskatterne er højere, vandpris er faldet, 

renholdelse er steget bl.a. lønner vi vikar ved ferier. Ekstra hensættelse til 

vedligeholdelse af køkkener. En ændring på kr. 364.000 vil betyde en huslejestigning 

på knap 3%. 

 

Debat: Antennebidrag. Vi afdrager på lån til det tidligere anlæg.   kr. 86.300 årligt. 

Restgæld på antenneanlæg er pr. 31.12.2014 kr. 478.121,-. 

 

Fr  Gunnarstugan påpeger, at det vigtigt at vi værdsætter medarbejdernes arbejde i 

område. Derudover foreslår hun, at afdelingen udviser et socialt hensyn , og ansætter 

UNGE ledige til f.eks. vikarbejde. 

Budgettet godkendtes som fremlagt – enstemmigt. 
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8. Andre indkomne forslag. – ingen 

Lise Saabye nævner, at hun har fremsendt forslag om rensning af glas på altanerne, 

mos på garagetagene.  Svar fra formanden er, at en undersøgelse om dette (prisen) 

allerede og forinden forslaget er igangsat af bestyrelsen. 

 

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 

Joan Birck-Madsen blev valgt 

Lise-Lotte Kleis        blev valgt 

 

10.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år 

Lise Saabye         blev valgt 

Dan Esbensen   blev valgt 

 

11.  Eventuelt 

• Der mangler grillpladser ved blok 9. 

• Grill ved bordtennisbordet bruges ikke 

• Kan der lejes festlokaler i andre KAB-byggerier i Herlev – næppe. 

• Kritik af, at beboer skulle betale for opsætning af lampe i bolig. 

• En beboer oplevede støj i sin bolig. Vedkommende fik aftale med 

ejendomslederen om dette. 

 

 

Ref. Joan Birck-Madsen 


