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Referat af AB møde 

Onsdag den 15. januar 2014 kl. 18.00 

 

 

Tilstede: 

 

Finn Pedersen (FP) 

Nikolaj Kjær (NK)  referent 

Lise-Lottte Kleis (LLK) 

Bodil Berardino (BB) 

Michael Jensen (MJ) 

Ebbe Kjær (EK) 

  

Fraværende:  

Maggi Paaske (MP) 

Joan Birck-Madsen (JBM) 

 

 

 

1. Ordstyrer 

Nikolaj blev valgt 

 

2. Referent. 

Bodil blev valgt 
 

3. Kontorvagt (Joan). 

En beboer (Åse Gunnarstugan, Kobbervej 22) bekymrer sig om, at der står vand i 

haverne Kobbervej 22 og 24. og haverne er fyldt med alger og mos. Ved nr. 24 står 

vandet også på køkkensiden og der er fugt og skimmel inde i køkkenet. 

 

Ejendomskontoret har efterfølgende foranlediget, at nedløbsbrønden er blevet 

renset, men jorden er generelt meget våd på grund af det våde og milde vejr. 

Beboeren i nr. 24 kender ikke noget til problemet med fugt og skimmel, men det er 

synligt, at der har været fugt fra køkkenbordet. 

 

Afdelingsbestyrelsen skriver et svar til beboeren. 

 

4. Godkendelse af referat fra d. 13.12.2013. 

Godkendt.  
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5. Igangværende sager, herunder ( rampe vaskeri, net til sandkasser, markiser): 

Alle markiser er nu sat op. 
Der udarbejdes et skitseprojekt af rampen ved vaskeriet til næste AB-møde. 
Plantekasser er sat op og beplantet. Resultatet er meget godt.  
 

6. Fra ejendomskontoret:  

Nicklas Pedersen, der er uddannet som ejendomsteknikker i KAB, er startet den 15. januar. 

Der er ikke lavet hærværk omkring nytår. 

En beboer har klaget over skimmelsvamp i lejligheden. Der er opsat logger for måling af fugt 

og temperatur i lejligheden. 

Ejendomskontoret udsender en skrivelse om fugtproblemer, og hvordan man kan undgå dem, 

til beboerne. 

Kameraet i opgangen Kiselvej 3 er nedtaget p. gr. af støjgener. 

Der er indkøbt et ur og kalender til AB-lokalet. 

Der tilskrives beboere om klipning af hække/buer som er for høje. De skal klippes ned til max 

180 cm inden 01.02.2014.  

 

7. Til Ejendomskontoret: 

Der har i et stykke tid stået en Toyota uden nummerplader på Kobbervej. Ejendomskontoret 

tager kontakt til politiet. 

FR (Fælles Repræsentantskab for Boligselskaber i Herlev) har fået trykt foldere til alle 

lejemål og A4 opslag til opslag i opgangene vedrørende gældsrådgivning ”første 

skridt”. 

  

8. Grønt udvalg:  

Gartneren kontaktes med henblik på opstart af beskæring af volden bag blok 7 og 8 (Kiselvej 

9-23) og færdiggørelse af området ved P-pladsen Kiselvej 9 efter fjernelse af mirabelletræ.  

 

Det grønne udvalg består af: FP, NK, JBM, MP, BB og Dan Esbensen 

 

9. Eventuelt.  

Organisationsbestyrelsesmødet og repræsentantskabsmødet er flyttet til den 11. juni 

2014. 

 

10. Tak for i aften.  

 

 


