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Referat af AB møde 

Onsdag den 10. december 2014 kl. 18.00 

 

 

Tilstede: 

Ebbe Kjær (EK) 

Nicklas Pedersen (NP) 

Finn Pedersen (FP) 

Lise-Lotte Kleis (LLK) 

Nikolaj Kjær (NK)   

Dan Esbensen (DE) 

Joan Birck-Madsen (JBM) 

Lise Saabye (LS) 

Bodil Berardino (BB)  referent 

 

Fraværende:  

 

1. Valg af ordstyrer 

Lise-Lotte blev valgt. 

 

2. Valg af referent 

Bodil blev valgt. 

 

3. Kontorvagt (Nikolaj) 

En beboer, Fr. Wikmann Kiselvej 15, havde se at en trailer har holdt på en P-plads gennem længere tid. 

Beboeren ville vide om det er tilladt. 

Campingvogne og trailere må ikke holde parkeret på Kiselvej/Kobbervej. 

Ejendomskontoret tager sig af sagen. 

 

En beboer, Lisbeth Madsen Kobbervej 23, klagede over lukning af vaskeriet før jul. 

Hun blev gjort opmærksom på, at vaskeriet kun er lukket i to dage og tørretumblerne kan bruges igen 

den 20. december. 

 

4. Godkendelse af referat fra d. 12.11.2014 

Mødedato var d. 12.11.2014. 

Referatet blev godkendt. 

 

5. Forslaget fra afdelingsmødet 

Flere parkeringspladser: Afdelingsbestyrelsen har i en periode registreret tomme P-pladser. 

Optællingen viste, at der altid er mindst 10-20 ledige P-pladser i området. Afdelingsbestyrelsen 

henstiller derfor til beboerne at de ikke parkerer ulovligt, men finder en ledig P-plads. 

 

I 2015 vil ejendomskontoret se på om skiltningen kan forbedres og genoptegne striberne på P-

pladserne.  
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Solenergi:  SIF og MPG energi  gennemgik tilbud på etablering af solenergi på taget over vaskeriet. 

Anlægget vil koste 547.000 kr. og tjene sig ind på ca. 8 år. MPG undersøger om Herlev kommune givet 

tilskud til energibesparende tiltag og om ejendomskontoret undersøger muligheden for støtte fra 

Landsbyggefonden. 

 

6. Igangværende arbejder 

Folder til ny-indflyttere:  Ejendomskontoret har udarbejder udkast til en ny indflytningsfolder. 

Behandles på mødet i februar. 

 

Ventilation til tørretumblere:  Arbejdet er igangsat og vil være færdigt den 19.december. 

 

Rengøring af altanerne: Arbejdet er igangsat. 

 

Beskæring af stort træ ved Kobbervej 21: Træet beskæres inden foråret. 

 

Ajourføring af husordenen: Ejendomskontoret har ajourført beboermappen og herunder husordenen. 

Behandles på næste møde. 

 

Markiser: De sidste markiser vil være monteret inden jul. 

 

7. Fra Ejendomskontoret 

Nye affaldscontainere: Der er afholdt møde med Herlev Kommune og entreprenøren om den nøjagtige 

placering af flere affaldscontainere. Arbejdet igangsættes. 

 

Videoovervågning ved materialegården: Tilbud behandles på næste møde. 

 

8. Til Ejendomskontoret 

Der er for få vaskekurve i vaskeriet. Der indkøbes 6 vogne. 

 

Nogle af de nye døre lukker ikke helt når det blæser. Dørene eftergås. 

 

9. Indbrud, tricktyverier 

Der er forskellige måder at undgå indbrud og tricktyveri på f.eks: 

- Ekstra sikring af vinduer og døre. Ejendomskontoret kan vejlede om løsninger. 

- Et tænd-/slukkeur så lyset automatisk tænder nogle timer om aftenen. 

- Opmærksomme naboer og genboer, som tilkalder hjælp/politi hvis der er indbrud eller sker noget 

mistænkeligt.  

- Giv din nabo besked om, når du er bortrejst. Evt. kan man melde sig til Nabohjælp-ordningen. 

- Hvis naboen er bortrejst lægges måtten ned når der er fejet og evt. synlig post eller reklamer 

skubbes ned i postkassen. 

- Beboerne kan generelt være opmærksomme på om de ser noget mistænkeligt når de færdes i 

området. 

- Lad ikke hækkene omkring haverne blive 180 cm høje. Høje hække skaber gode gemmesteder for 

tyve. 
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10. Eventuelt. 

EK bestiller lokale til beboermødet den 3. september 2015. 

 

Tidligere formand for afdelingsbestyrelsen, Bent Jensen, er afgået ved døden. 

Afdelingsbestyrelsen har husket ham med en buket ved begravelsen. 

 

11. Tak for i aften. 

 

 

 

 

 


