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   Referat af AB møde 

Onsdag den 11. november 2015 kl. 18.00 

 

Tilstede: 

Nicklas Pedersen (NP) 

Finn Pedersen (FP) 

Lise Saabye (LS) 

Joan Birck-Madsen (JBM) 

Dan Esbensen (DE) 

Lise-Lotte Kleis (LLK) 

Bodil Berardino (BB)   referent 

 

Fraværende: 

Nikolaj Kjær (NK)   

 

1. Valg af ordstyrer. 

Lise-Lotte blev valgt. 

 

2. Valg af referent. 

Bodil blev valgt. 

 

3. Kontorvagt (Nikolaj). 

En beboer henvendte sig vedrørende en husordenssag. Ejendomskontoret tager sig af sagen.  

Afdelingsbestyrelsen  bakker op. 

 

4. Godkendelse af referat fra d. 14.10.2015. 

Referatet blev godkendt. 

 

5. Forslag fra afdelingsmødet 

Udskiftning til lyddæmpende vinduer:   

Rådgiver har givet tilbud (30.000 kr.) på gennemførelse af udskiftningen af vinduer mod Herlev Ringvej og 

vinduerne ved det nye lyskryds på Hjortespringvej. Afdelingsbestyrelsen accepterede tilbuddet. 

 

Kollektiv råderet – udskiftning af køkkener/bad:  

Afdelingsbestyrelsen skal afsætte den forventede udgift til renoveringen. 

Udgiften skal godkendes af Organisationsbestyrelsen og Herlev Kommune. 

(tages op på næste møde) 

 

6. Udskiftning af faldstammer og stigestrenge 

Projekteringen forventes færdig i januar.  

(tages op på næste møde) 

 

7. Vaskeri 

Tørretumblerne er udskiftet. De nye tumblere bruger mere tid på at tørre tøjet. Ejendomskontoret har 

rettet henvendelse til ServiceCentralen, som forventer at kunne forkorte tørretiden. 
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8. Servicerammer.  

Afdelingsbestyrelsen godkendte Ejendomskontorets udkast til servicerammer. 

 

9. Fliser ved grillpladser 

Udvidelse af flisearealet på grillpladserne vi koste 9.000 kr.  Arbejdet udføres i foråret 2016. 

 

10. Fra Ejendomskontoret 

Der etableres barnevognsrum i tidligere værksted i blok 7, som nu bruges til opbevaring. 

 

Ejendomskontoret har opsagt aftale med Sif og bruger nu J.C. Solutions til udførelse af el-arbejder. 

Skilte ved indgangsdøre udskiftes. 

 

Beboerne klager stadig over træet ved gavlen Kobbervej 21. Problemerne besigtiges i foråret, når der igen 

er blade på træet. 

 

Der er kommet tilbud på arbejder fra den grønne gennemgang. Beskæring af volden mellem blok  2-3 og 

blok 9 udføres i 2016. Øvrige arbejder udføres i 2015. 

 

11.  Til Ejendomskontoret 

KAB skal undersøge om det er muligt at opsige leje af haver. 

 

Ifølge husordenen er der forbudt at have hunde og katte i ejendommen. Det gælder også hunde og katte i 

pleje. 

Beboere har spurgt om hunde må overnatte i ejendommen.  Det må de, hvis ejeren er sammen med 

hunden. Såfremt hunden støjer og generer de øvrige beboere gælder husordenen herfor.  

  

12. Udvalg 

Det grønne udvalg registrerer og prioriterer behov og ønsker, som herefter prissættes. Budgettet afgør 

herefter i hvor høj grad arbejderne kan gennemføres. Kommisorium for det grønne udvalg tilpasses. 

 

13.  Generelt 

Afdelingsbestyrelsens lokale trænger til istandsættelse. Vinduerne bør udskiftes til termoruder og døren 

bør udskiftes til en lyddør. (tages op på næste møde) 

 

14.  Eventuelt 

Finn rykker Cirque for et tilbud på bedre priser og bredbånd. 

 

15.  Tak for i aften 

 


