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Referat af AB møde 

Onsdag den 10. juni 2015 kl. 18.00 

 

 

Tilstede: 

Nicklas Pedersen (NP) 

Finn Pedersen (FP) 

Nikolaj Kjær (NK)   

Lise-Lotte Kleis (LLK) 

Lise Saabye (LS) 

Joan Birck-Madsen (JBM) 

Dan Esbensen (DE) 

Bodil Berardino (BB)   referent 

 

Fraværende:  

Ebbe Kjær (EK) 

 

 

1. Valg af ordstyrer 

Nicolaj blev valgt. 

 

2. Valg af referent 

Bodil blev valgt. 

 

3. Kontorvagt (Joan). (Nicolai d. 13.05.2015) 

En beboer , Kai Heilscher Kobbervej 17, havde flere punkter: 

 

 Stærkt lugtende motorcros-knallerter og mange barnevogne i kælderen. 

Ejendomskontoret foretager kælderrydning i efteråret og undersøger om brandregulativerene tillader 

benzin-køretøjer i kælderen. 

 

Beboerne i Ringgården på Herlev Bygade benyttet affaldsøerne ved Kobbervej 1-3. 

Ejendomskontoret tager sig af sagen. 

 

Beboeren mente at der ikke må udføres larmende arbejde, herunder græsslåning, før kl. 9.00. 

Reglen om larmende arbejder gælder kun for beboernes egne arbejder. 

 

Rødtjørn til erstatning for det udgåerde træ ud for Kobbervej 17 er bestilt. 

Træet plantes til efteråret for at sikre god vækst. 

 

Der er huller i asfalten ud for Kobbervej 15. 

Hullerne er placeret på naboejendommens vejstykke. Ejendomskontoret vil kontakte ejeren. 
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En beboer, Iben Andersen Kiselvej 23, ønsker lyddæmpende vinduer.  

Undersøgelse er igangsat. 

 

Beboeren ville vide om hun måtte stoppe noget i udluftningskanalerne . 

Kanalerne må ikke tilstoppes. 

 

4. Godkendelse af referat fra d. 06.05.2015 

Referatet blev godkendt. 

 

5. Langtidsplanen 

Udskiftning af tørretumblere:  Afdelingsbestyrelsen besluttede at udskifte 5 tørretumblere med 6 

tørretumblere på næsten samme plads. Service Centralens tilbud blev accepteret. 
 

 

6. Genoptagelse fra sidste møde 

Servicekontrakt for vaskeriet:  Nyt tilbud fra Service Centralen blev accepteret. 

 

Solenergi:  Afdelingsbestyrelsen har ikke modtaget  KAB´s undersøgelse vedr. belastning af taget ( 16 

kg) endnu. 

 

Opstribning af P-pladser:  Arbejdet udføres i uge 25. 

P-pladsen Kiselvej 1-3:  Græsset er nu armeret, således at der ikke opstår huller. 

 

7. Gønt udvalg. Tilbud på diverse arbejder. 

Udluftningsrør til tørretumblere:  Montering af afdækning er påbegyndt. 

 

Lydværn mod Hjortespringvej:  Der er etableret afskærmende beplantning mod det nye lyskryds. 

 

Beskæring af træ ved Kobbervej 21:  Tilbud på beskæring blev accepteret.  

 

Fugt i gavl Kobbervej 21:  Busk ved gavl fjernes. KAB undersøger gavlen for fugt og skimmel. 

 

8. Fra Ejendomskontoret 

Velkomst til nye beboere:  Ejendomskontoret har udarbejdet oplæg til velkomstskrivelse. 

Behandles på næste møde. 

 

Servicerammer:  Ejendomskontoret har udarbejdet oplæg til servicerammer for afdelingen. 

Behandles på næste møde. 

 

Ejendomsfunktionærer:  Der er ansat en afløser til at hjælpe ejendomsfunktionærene. 

 

Grønt affald:  Der må kun komme grønt (organisk) affald i containeren. 

Afdelingen får en regning på 2.500 kr. hvis der er plastposer, urtepotte o.l . i containeren. 
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Maling af borde og bænke:  Tilbud fra maleren blev accepteret.  

 

9. Til Ejendomskontoret 

 Mærkater på affaldscontainerne:  Afventer pris. 

 

10. Afdelingsmødet d. 03.09.2015 

Finn, Nicolaj og Bodil er på valg. De modtager alle genvalg. 

 

11. Eventuelt 

Budgetmøde:   

Der afholdes budgetmøde d. 21.07.2015 (ny dato) kl. 17.00  

 

Organisationsbestyrelsesmøde:   

Afdelingernes regnskaber og budget for organisationen blev godkendt. 

 

AKB- afdelingerne indkøber i fællesskab et indeklimakort til alle lejemål for at få en god pris.  

Kort måler temperatur og luftfugtighed i boligerne .  

Det vil kunne fungere som påmindelse om, at det er godt at lufte ud og holde en god temperatur. 

 

Ebbe Kjærs ansættelse ophører med udgangen af august måned. 

 

Formanden for organisationsbestyrelsesmødet deltager fremover i styringsdialogmødet med Herlev 

Kommune. 

 

Repræsentantskabsmødet, valg til organisationsbestyrelsen:   

Afdelingernes regnskaber og budget for organisationen blev godkendt. 

 

Joan blev genvalgt som medlem (for 2 år) 

Finn blev genvalgt som suppleant (for 1 år) 

Lise-Lotte blev valgt som suppleant (for 1 år) 

 

Joan og Bodil blev genvalgt til KAB´s repræsentantskab 

 

Diverse: 

Finn kontakter Cirque vedr. nye (lavere) priser. 

 

 

12.  Tak for i aften 

 

 

 

 


