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Referat af AB møde 

Onsdag den 11. november 2014 kl. 18.00 

 

 

Tilstede: 

Ebbe Kjær (EK) 

Finn Pedersen (FP) 

Lise-Lottte Kleis (LLK) 

Nikolaj Kjær (NK)   

Dan Esbensen (DE) 

Bodil Berardino (BB)  referent 

 

Fraværende:  

Nicklas  Pedersen (NP) 

Joan Birck-Madsen (JBM) 

Lise Saabye (LS) 

 

1. Valg af ordstyrer 

Lise-Lotte blev valgt. 

 

2. Valg af referent 

Bodil blev valgt. 

 

3. Kontorvagt (Bodil) 

Beboeren Kobbervej 21 har sendt et brev med ønske om fældning af det store træ ved tørregårdene. 

 

De store træer betyder meget for hele bebyggelsens. Træet vil derfor ikke blive fældet, men træet 

beskæres således at der kommer mere sol på altanerne. 

 

4. Godkendelse af referat fra d. 08.10.2014 

Referatet blev godkendt. 

 

5. Forslaget fra afdelingsmødet 

Flere parkeringspladser:  Problemets omfang undersøges nærmere inden næste møde. Muligheden for 

en forbedring af skiltningen med privat parkering undersøges. 

 

Solenergi:  Undersøgelserne omkring etablering af solenergi pågår. 

 

6. Igangværende arbejder 

Indflytningsfolder:  Ejendomskontoret udarbejder udkast til en ny indflytningsfolder i KAB-skabelonen. 

 

Ventilation til tørretumblere:  Ventilationsrør er bestilt. Udskæring af huller i fundamentet afventer 

beregning af stabiliteten i muren.  
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7. Fra Ejendomskontoret 

Malerarbejder:  Friser og baldakiner færdigmales indenfor  14 dage. 

 

Erhvervsaspirant:  Herlev kommune har forespurgt om evt. ansættelse af erhvervsaspirant. 

 

Indbrud:  Der har været indbrud i en stuelejlighed på Kobbervej og i ejendomskontorets garage på 

Kiselvej. 

 

Sikring:  KAB ønsker pigtråd omkring materialegården på Kiselvej fjernet. Mulighed for etablering af 

videoovervågning undersøges. 

 

Markiser:  10 lejemål meldte sig til sidste omgang på opsætning af markiser. 

 

Affaldssortering:  Der opsættes flere containere til affaldssortering. Placeringen er aftalt med Herlev 

Kommune. 

 

Servicerammer:  Tidsplan for udarbejdelse af servicerammer fastlægges på næste møde. 

 

Beskæring:  Buskene på volden langs græsplænerne er beskåret. Det store træ ved Kobbervej 21 

beskæres indenfor 14 dage. 

 

8. Til Ejendomskontoret 

Rengøring af altaner:  Rengøring af altanerne udvendigt ( inkl. glas) er bestilt og  udføres indenfor 14 

dage. 

 

Efterplantning:  Efterplantning af udgået beplantning igangsættes. 

 

Hundehold:  Sag om hundehold behandles i beboerklagenævnet. 

 

9. Opdatering af husordenen 

Husordenen er gennemgået, således at alle vedtagelser på afdelingsmøder er med. Beboermappen 

gennemgås og ajourføres inden jul. 

 

10. Eventuelt. 

Afdelingsbestyrelsens julefrokost afholdes den 23. januar 2015. 

 

11. Tak for i aften. 

 

 

 

 

 


