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Referat af AB møde 

Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.00 

 

 

Tilstede: 

Jens Løth (JL) 

Nicklas Pedersen (NP) 

Finn Pedersen (FP) 

Nikolaj Kjær (NK)   

Dan Esbensen (DE) 

Joan Birck-Madsen (JBM) 

Lise Saabye (LS) 

Bodil Berardino (BB)  referent 

 

Fraværende:  

Ebbe Kjær (EK) 

Lise-Lotte Kleis (LLK) 

 

 Driftschef Jens Løth fra KAB blev budt velkommen og præsenterede sig for Afdelingsbestyrelsen. 

 

1. Valg af ordstyrer 

Joan blev valgt. 

 

2. Valg af referent 

Bodil blev valgt. 

 

3. Kontorvagt (Joan) 

En beboer, Fr. Wikmann Kiselvej 15, var utilfreds med at en trailer har holdt på en P-plads i 2 mdr. og 

bilejeren aldrig bruger sin garage når der mangler P-pladser..  

Ejendomskontoret tager sig af sagen. 

 

En beboer, Jette Tangmann Kiselvej 7F st. tv., klagede over godkendt malerregning og kvaliteten af det 

udførte arbejde. Hun klagede bl. a. også over træk i køkkenet og kolde og fugtige ydervægge, og var 

endvidere utilfreds med at der kun var 20 gr. i stuen. Hun fortalte også at der var lukket for varmen i de 

to værelser.  

Ejendomskontoret vil tage sig af problemerne og gør beboeren opmærksom på, at 

alle radiatorer i lejligheden skal være tændt for at termostaterne skal fungere rigtigt. 

 

4. Godkendelse af referat fra d. 12.11.2014 

Pkt. 5, solenergi:  SIF og PMG-energi gennemgik tilbud. 

Referatet blev godkendt. 

 

5. Indslag fra Jens Løth ang. ansættelse i ejendomskontoret 

JL spurgte til en ansættelse i ejendomskontoret. FP gjorde opmærksom på at Afdelingsbestyrelsen ikke 

har noget med ansættelser at gøre. 



  Herlev I – Kobbervej/Kiselvej.           Januar 2015                                                                                    

Side 2 af 3 
 

6. Forslaget fra afdelingsmødet 

En afstemning viste, at der ikke var flertal i Afdelingsbestyrelsen for etablering af flere P-pladser. 

 

Ejendomskontoret vil undersøge regler for opstribning og markering på private veje og se på om 

skiltningen kan forbedres. 

  

Solenergi:  Jens Løth oplyste, at det generelt ikke kan betale sig at etablere solenergi som reglerne er 

nu. 

Afdelingsbestyrelsen afventer tilbagemelding fra PMG-energi. 

 

7. Igangværende arbejder 

Folder til ny-indflyttere:  blev godkendt med rettelse af dig til jer og du til I. 

 

Ajourføring af husordenen:  behandles på næste møde. 

 

Rengøring af altanerne:  er ikke afsluttet. Bl.a. mangler altanerne ud mod kulturstien. 

 

Tørretumblerne:  har ikke fungeret som de skal på grund af regnvand i kanalerne . 

Der var uenighed om placeringen af ventilationsudkast fra vaskeriet var placeret som aftalt. 

Ejendomskontoret undersøger hvornår arbejdet er færdigt. 

 

Markiser:  En markise mangler at blive sat op. 

 

Beskæring af stort træ ved Kobbervej 21:  Træet beskæres inden foråret. 

 

8. Fra Ejendomskontoret 

Skimmelsvamp:  På baggrund af indkomne klager og udførte registreringer behandles punktet på 

næste møde. 

 

Kakkelakker:  Berørte lejligheder behandles i tre omgange. 

 

Videoovervågning af materialegården:  Der opsættes videokameraer (dummies). 

 

Nye affaldscontainere:  Der er opsat nye containere til metal og plast fra husholdnigsaffaldet i 

nærheden af containerne til glas og papir. Der påsættes mærkater, som viser hvad der må komme i 

containerne.  

En af de grønne containere på affaldsøerne er udskiftet med en sort container til rent pap fra 

husholdningsaffaldet.  

Ejendomskontoret vil kontakte Herlev Kommune vedrørende låsene på papcontainerne, som er 

vanskelig at betjene. 

Større papkasser o.l. skal stadig i papcontaineren på containerpladsen ved Kobbervej 21. 

 

9. Til Ejendomskontoret 

Der er for få vaskekurve i vaskeriet. Der indkøbes 6 vogne. 
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Låsene i nye døre:  er vendt, således at dørene nu lukker ordentligt.  

 

Servicekontrakt til vaskeriet:  Afdelingsbestyrelsen drøftede om det kunne betale sig at få et 

serviceabonnement. Der indhentes priser på forskellige typer af service. 

 

Budget:  der er overført 70.000 kr. til konto 116-0022 Teglfacader, eftergang  murværk, sætterevner. 

 

10. Eventuelt 

Ved udskiftning af komfurer bestemmer beboerne selv om de vil have et induktionskomfur. 

Komfurer skal udskiftes snarest muligt. 

 

11. Tak for i aften. 

 

 

 

 

 


