
  Herlev I – Kobbervej/Kiselvej.             August 2015                                                                                    

Side 1 af 3 
 

 

 

Referat af AB møde 

Onsdag den 12. august 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 (Finn). 

En beboer , Monica Pedersen Kobbervej 11 1.th, ville vide hvordan man kan få finansieret et nyt 

køkken, er det muligt at låne af afdelingen? 

 

Ejendomskontoret oplyser, at er hvert år er afsat midler til udskiftning af 6 køkkener i afdelingen. 

Afdelingsbestyrelsen ønsker at KAB, inden afdelingsmødet, udarbejder en oversigt over gældende 

regler for finansiering af køkkenudskiftning. 

 

Endvidere ville beboeren vide hvordan man vedligeholder terrazzogulve. 

Gulvfirmaet er i gang med at udarbejde en ny vejledning . 

 

En Beboer, Jette Madsbøll Kobbervej 1 st tv, ønsker at det bliver tilladt at bruge grill i haven. 

Dette vil kræve, at et konkret forslag bliver vedtaget på afdelingsmødet. 

 

Endvidere ønsker beboeren det store træ vest for lejemålet beskåret. 

Det grønne udvalg besigtiger træet. 
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4. Godkendelse af referat fra d. 10.06.2015 

Referatet blev godkendt. 

 

5. Bredbånd Cirque 

Der er kommet nye priser på mobilabonnement hos Cirque.  

Der er hurtigere og billigere bredbånd på vej. Dette vil kræve en tilpasning af vores udstyr, som Cirque 

betaler. 

 

6. Igangværende sager 

Vaskeriet:  KAB ønsker at tilbud på udskiftning af tørretumblerne også omfatter bortskaffelse af de 

gamle tumblere.  

Service Centralen er klar til at starte arbejdet om 4 uger. 

 

Servicekontrakt for vaskeriet:  Kontrakten justeres. 

 

Solenergi:  KAB´s undersøgelse viser, at tagkonstruktionen kan bære den ekstra belastning fra 

solcellerne. 

Afdelingsbestyrelsen ønsker en skriftlig vurdering fra KAB, om det kan betale sig at etablere et 

solcelleanlæg.  

 

7. Grønt udvalg. Diverse gartnerarbejder. 

Udluftningsrør til tørretumblere:  Montering af afdækning er nu færdiggjort, således at det er muligt at 

demontere ristene. 

 

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

 

Beskæring af træ ved Kobbervej 21:  Det store træ er beskåret. Beboerne er tilfredse med resultatet. 

 

8. Fra Ejendomskontoret 

P-plads ved ejendomskontoret:  Ejendomskontoret hænger kæde på P-pladsen efter behov. 

 

Elev:  Der er ansat en ny elev fælles med Hækmosen. 

 

Kattehold:  En beboer har fået besked på at fjerne en kat i lejligheden. Ejendomskontoret søger råd og 

assistance i KAB. 

 

9. Til Ejendomskontoret 

Affaldscontainere:  Afmærkning af containerne på containerpladsen er udført. Der sættes større 

mærkater på cuberne. 

 

Benzinlugt i kælder:  Beboeren, som har forurenet med benzin i kælderen, skal (ifølge husordenen)  

selv gøre rent efter sig. 

 

Fugt i gavl Kobbervej 21:  Busk ved gavlen er fjernet.  
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Periodisk eftersyn:  Det er kommet et tilbud fra KAB på udførelse af periodisk eftersyn, pris 30.000 kr. 

Afdelingsbestyrelsen ønsker undersøgt, om det kan betale sig at få den "store servicepakke" og om vi 

kan nå at skifte, således at ændringen kan træde i kraft i 2016 og undersøgelsen kan betales heraf. 

 

10. Afdelingsmødet d. 03.09.2015 

Afdelingsbestyrelsen holder møde, den 17.august kl. 17.00, når forslagene til afdelingsmødet er 

kommet ind. 

 

11. Eventuelt 

 

12.  Tak for i aften 

 

 

 

 


