
  Herlev I – Kobbervej/Kiselvej.            September 2015                                                                                    

Side 1 af 3 
 

 

 

Referat af AB møde 

Onsdag den 16. september 2015 kl. 18.00 

 

 

Tilstede: 

Nicklas Pedersen (NP) 

Finn Pedersen (FP) 

Nikolaj Kjær (NK)   

Lise Saabye (LS) 

Joan Birck-Madsen (JBM) 

Dan Esbensen (DE) 

Bodil Berardino (BB)   referent 

 

Fraværende:  

Lise-Lotte Kleis (LLK) 

 

 

1. Formanden byder velkommen til den nye bestyrelse. 

Formanden gjorde bestyrelsen opmærksom på tavshedspligten. 

 

2. Valg af ordstyrer. 

Nicolaj blev valgt. 

 

3. Valg af referent. 

Bodil blev valgt. 

 

4. Konstituering af bestyrelsen. 

Formand:  Finn Pedersen 

Næstformand:  Bodil Berardino 

Kasserer:  Lise-Lotte Kleis 

Bestyrelsesmedlemmer:  Joan Birch-Madsen, Nikolaj Kjær 

1. suppleant:  Lise Saabye 

2. suppleant:  Dan Esbensen 

 

5. Kontorvagt d. 12.08.15 (Finn). 

En Beboer, Jette Madsbøll Kobbervej 1 st tv, gjorde opmærksom på, at grillen bag Kobbervej 3-7 er 

defekt.  

Beboeren foreslår at flisearealet gøres større, således beboerne kan bruge deres egen grill på pladsen. 

Afdelingsbestyrelsen ser på mulighederne ved grillpladserne og indhenter priser i forbindelse med den 

grønne gennemgang. 

 

En beboer , Lissi Frandsen, Kobbervej 3 st. tv, foreslår at gavlene hulmursisoleres. 
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 Bebyggelsen er tidligere blevet hulmursisoleret, hvor det var muligt. I stueetagen er der ikke hulrum til 

isolering i muren.  

Bebyggelsen står overfor et større bygningssyn, hvori en vurdering af ydervæggene vil indgå. 

 

6. Godkendelse af referat fra d. 12.08.2015. 

Referatet blev godkendt. 

 

7. Evaluering af Afdelingsmødet. 

Det var et godt møde, men alle skal bruge mikrofonen. 

Det var svært at forstå afstemningen, hvad de mange ugyldige stemmesedler også viste. 

Når mødet er slut skal stemmesedlerne tages retur. 

 

8. Referat fra afdelingsmødet. 

Godt referat, men for mange forkortelser og ikke læsevenlig tekst. BB tilpasser referatet. 

 

9. Forslag fra afdelingsmødet. 

Udskiftning af vinduer mod Herlev Ringvej og Hjortespringvej:  Ejendomskontoret sætter AKB i gang 

med at udføre forundersøgelserne. 

 

Renovering af køkkener og bad:  Jens Løth inviteres til næste AB-møde, for at aftale hvordan 

renoveringen kan gennemføres under den kollektive råderet. 

 

Organisationsbestyrelsen: Afdelingsbestyrelsen udpeger medlemmer til Organisationsbestyrelsen, når 

der er valg på næste repræsentantskabsmøde. 

 

10. Igangværende arbejder 

Opdatering af beboerhåndbogen incl. husorden, samt udfærdigelse af folder til nyindflyttere.  

tages op på næste AB-møde. 

 

11. Vaskeri 

Servicecentralen har meddelt, at udskiftning af tørretumblerne kan igangsættes om 5 uger. 

 

12. Produktpakker (stor/lille). Periodisk eftersyn. 

Afdelingsbestyrelsen tilslutter sig den store produktpakke fra AKB med forventning om, at det 

periodiske eftersyn betales heraf. 

 

13. Fra Ejendomskontoret 

Der er afsat midler til maling af 2 trappeopgange i 2015.  

 

Ejendomskontoret udleverede revideret udkast til servicerammer, som behandles på næste møde. 

 

Hækkene i haverne går ud ca. 1,5 m fra muren flere steder. Problemet besigtiges i forbindelse med den 

grønne gennemgang. 
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Der er gennemført legepladseftersyn. Tømreren har givet et tilbud på at udføre reparationer og 

udskifte defekte gyngedyr. Arbejdet udføres i 2016. 

 

Gartnerfirmaet ANNO-REN har givet tilbud på beskæring af træer og fjernelse af vildskud bag 

Kobbervej 1. Arbejdet igangsættes. 

 

Dørene bagerst på affaldscontainerne må ikke aflåses af hensyn til tømningen. Der er set personer, 

som benytter sig af dette og henter ting i containerne.  

Afdelingsbestyrelsen overvejer mulighederne for at etablere en containergård. 

 

14. Til Ejendomskontoret 

Der var intet til ejendomskontoret. 

 

15. Eventuelt 

JBM indkalder til grøn gennemgang. 

 

16.  Tak for i aften 

 

 

 

 


