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Referat af AB møde 

Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 18.00 

 

 

Tilstede: 

Nicklas  Pedersen (NP) 

Finn Pedersen (FP) 

Nikolaj Kjær (NK)   

Joan Birck-Madsen (JBM) 

Dan Esbensen (DE) 

Bodil Berardino (BB)  referent 

 

Fraværende:  

Ebbe Kjær (EK) 

Lise-Lotte Kleis (LLK) 

Lise Saabye (LS) 

 

1. Formanden byder velkommen til den nye bestyrelse 

Formanden bød velkommen til Dan (Lise Saabye havde meldt afbud). 

 

2. Ordstyrer 

Joan blev valgt. 

 

3. Referent 

Bodil blev valgt. 

 

4. Konstituering af bestyrelsen 

Bodil blev valgt til næstformand og Lise-Lotte blev valgt til kasserer. 

 

5. Kontorvagt (Finn) 

Beboeren i blok 6 (Margot Storm, Kobbervej 33 st. th.), som klagede over et stort træ på Kiselvej, har 

sendt en tak for nænsom beskæring af træet, som vil give mere sol i hendes have. 

 

6. Godkendelse af referat fra d. 13.08.2014 

Pkt. 3 Finn havde kontorvagten. 

Referatet blev godkendt. 

 

7. Navneændring af vores afdeling. 

Det blev fastslået, at vores afdeling hedder "Herlev I – Kiselvej/Kobbervej", således at den fulde 

betegnelse for afdelingen er:  "Boligorganisationen AKB, Herlev I – Kiselvej/Kobbervej". 

 Afdelingens administrative nr. er 4501-9. 

 

8.  Evaluering af afdelingsmødet 

Mødet blev evalueret. 
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9. Forslaget fra afdelingsmødet 

Flere parkeringspladser: Behandles på næste møde. 

 

Solenergi: Tilsendt materiale gennemgås inden næste møde. 

 

10. Igangværende arbejder 

Ejendomskontorets oplæg til folder til nyindflyttere skal koordineres med KAB-oplæg. 

 

Tilbud på etablering af ny ventilation til vaskeriet, pris 160.000 kr., blev godkendt.  

 

11. Fra Ejendomskontoret 

Der er opsat hegn, som skal forhindre udefrakommende i at bruge volden til grilning og andet ophold, 

og bænkene er sat fast med kæder. 

 

Altanerne ved gavlen på Kobbervej 21 er mosbegroede på grund af et stort træ. Det grønne udvalg vil 

se på mulighed for en beskæring af træet, som vil hjælpe på problemet. 

 

Der er fjernet mos i tagrenderne på garagerne og tagene er behandlet med algefjerner.  

 

12. Til Ejendomskontoret 

Afdelingsbestyrelsen accepterer til bud, pris 23.277 kr., på rengøring af altaner udvendigt, inkl. glas. 

Arbejdet udføres snarest muligt. 

 

13. Fortolkning og opdatering af husordenen. 

Afdlingsbestyrelsen har sendt ajourføring af husordenen, således at alle vedtagelser på afdelingsmøder 

er med, til ejendomskontoret . Afdelingsbestyrelsen afventer tilbagemelding. 

 

14. Eventuelt. 

På fællesmødet i FR (Fællesrepræsentationen af boligorganisationer i Herlev) blev meddelt, at der 

snart vil være en løsning på hjemfaldspligten. 

 

15. Tak for i aften. 

 

 

 

 

 


