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Referat af AB møde 

Onsdag den 18. februar 2015 kl. 18.00 

 

 

Tilstede: 

Ebbe Kjær (EK) 

Nicklas Pedersen (NP) 

Finn Pedersen (FP) 

Nikolaj Kjær (NK)   

Dan Esbensen (DE) 

Joan Birck-Madsen (JBM) 

Lise Saabye (LS) 

Lise-Lotte Kleis (LLK) 

Bodil Berardino (BB)  referent 

 

Fraværende:  

 

 

1. Valg af ordstyrer 

Lise-Lotte blev valgt. 

 

2. Valg af referent 

Bodil blev valgt. 

 

3. Kontorvagt (Finn) 

Beboerne Kobbervej 35 har indsendt en ansøgning om en hurtigvoksende, tæt og robust 

beplantning/hæk på indersiden af den eksisterende randbeplantning ud mod Hjortespringvej.  

Ansøgningen er motiveret af, at der ud for Kobbervej 35 på Hjortespringvejen er etableret et lyskryds 

som giver lys- og lydgener. 

Ejendomskontoret tager i første omgang kontakt til Herlev Kommune for at forhøre om deres råd og 

vejledning, og i bedste fald kommunens eventuelle økonomiske bidrag til et lys- og lydværn. 

 

En beboer, Iben Andersen Kiselvej 23, ønsker støjdæmpende vinduer på grund af det nye lyssignal på 

Hjortespringvej, endvidere klager hun over fugt ved vinduerne. 

Ejendomskontoret undersøger mulighederne for at få isat lydruder i vinduerne og kontakter beboeren 

vedrørende fugtproblemerne i lejligheden.  

 

En beboer, Fr. Dickmann Kiselvej 15, klagede over, at traileren på P-pladsen ved Kiselvej 15 stadig ikke 

er fjernet. Ejendomskontoret tager sig af sagen. 

 
4. Godkendelse af referat fra d. 14.01.2015 

Pkt. 3   Wickmann rettes til Dickmann 

Referatet blev godkendt. 
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5. Forslag fra afdelingsmødet 

P-pladser:  På grund af de foretagne  registreringer, som viste at der altid er mindst 10-20 ledige P-

pladser i området, mener  af Afdelingsbestyrelsen ikke at der er behov for flere P-pladser. 

 

Solenergi:  Afdelingsbestyrelsen afventer at PMG-energi vender tilbage med beregninger af 

rentabiliteten ved etablering af solenergi.  Endvidere undersøges om der igen er åbnet mulighed for at 

få  tilskud.   

 

6. Skimmelsvamp 

Forskellige muligheder for at undgå skimmelsvamp i afdelingen blev drøftet. 
 

Ejendomskontoret har foretaget fugtmålinger i nogle lejligheder.  

De steder, hvor der var fugtproblemer, har årsagen været uhensigtsmæssig adfærd. 
 

Ejendomskontoret udsender vejledning til at undgå fugt i lejligheden. 

 

7. Igangværende arbejder 

Ajourføring af husordenen:  ændringer i forbindelse med affaldssorteringen indføjes i husordenen. 
 

Rengøring af altanerne:  rengøringen er ikke udført tilfredsstillende alle steder. Ejendomskontoret 

tager kontakt til rengøringsfirmaet. 
 

Tørretumblerne:  Rørene på græsplænen ,til afkast fra ventilationen, monteres den 24. februar. 

Arbejderne skulle være afsluttet den 19. december, men på grund af vejret har der været vand i 

kanalerne. Firmaet har foreslået at der etableres et sandfang, pris 25.000 kr. 

Afdelingsbestyrelsen ønsker et møde med firmaet om sagen. 
 

Markiser:  En markise mangler at blive sat op. 
 

Beskæring af stort træ ved Kobbervej 21:   Den sidste beskæring af træet, som skal udføre fra en lift, er 

udsat til der kommer blade på træet. Beboerne i Kobbervej 21 vil blive kontaktet før træet beskæres. 

 

8. Fra Ejendomskontoret 

KAB's velkomstfolder udleveres til nye beboere sammen med afdelingens velkomstfolder. 
 

Papcontainere i affaldsøerne:  Efter fjernelse af lås på containeren er beboerne begyndt at smide 

almindeligt køkkenaffald i papcontainerne.  

Når affaldet blandes vil det medføre ekstra udgifter for beboerne. 

 Låsene vil derfor blive monteret på papcontainerne igen. 
 

Aktivitetsbudget blev udleveret 
 

Ejendomskontoret arbejder på udkast til servicerammer for afdelingen. 
 

Service Centralen har sendt en servicekontrakt til vaskeriet. Kontrakten behandles på næste møde. 
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9. Til Ejendomskontoret 

Vaskeriet:  der er leveret 10 kurve til vaskeriet.   

Tørretumblerne udskiftes i 2016. Det løser måske problemet med støj fra tørretumblerne, som 

generer beboerne Kiselvej 1-3.  
 

Komfurer:  ved levering  af induktionskomfurer følger grydesæt med. 
 

Nye affaldscontainere:  der kommer mærkater på containerne, som viser hvad der må komme i. 
 

Kakkelakker:  der sprøjtes stadig  i de berørte lejligheder. 
 

Videoovervågning af materialegården:  udsættes da der ikke er problemer p.t. 

 

10. Eventuelt 

 

11. Tak for i aften. 

 

 

 

 

 


