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Referat af AB møde 

Onsdag den 14. oktober 2015 kl. 18.00 

 

Tilstede: 

Jens Løth  (JL)  

Nicklas Pedersen (NP) 

Finn Pedersen (FP) 

Nikolaj Kjær (NK)   

Lise Saabye (LS) 

Joan Birck-Madsen (JBM) 

Dan Esbensen (DE) 

Lise-Lotte Kleis (LLK) 

Bodil Berardino (BB)   referent 

 

 

1. Velkommen til Jens Løth. 

Formanden bød driftschef Jens Løth fra KAB velkommen. 

 

2. Valg af ordstyrer. 

Nicolaj blev valgt. 

 

3. Valg af referent. 

Bodil blev valgt. 

 

4. Kontorvagt (Bodil). 

En beboer, Aase Petersen Kobbervej 29 st. tv., ønsker nye vinduer ud mod Hjortespringvej. 

Lejligheden er ikke omfattet af sagen fra afdelingsmødet om udskiftning af vinduer . 

 

5. Godkendelse af referat fra d. 16.09.2015. 

Pkt 7. "Når mødet er slut skal stemmesedlerne tages retur" rettes til:  "Hvis beboerne går før 

afstemningerne er afsluttet skal stemmesedlerne afleveres". 

Pkt. 9 og 12. "AKB" rettes til "KAB" 

 

6. Forslag fra afdelingsmødet 

Udskiftningen af vinduer mod Herlev Ringvej og vinduerne ved det nye lyskryds på Hjortespringvej : 

KAB igangsætter ingeniørfirmaet, som skal tage sig af sagen. 

 

KAB indhenter også en pris fra ingeniørfirmaet på projektering af udskiftning af faldstammer og 

stigestrenge, som skal udføres i 2016 ifølge langtidsplanen. 

 

Kollektiv råderet – udskiftning af køkkener/bad:  

Afdelingsbestyrelsen skal afsætte den forventede udgift til renoveringen. 

Udgiften skal godkendes af Organisationsbestyrelsen og Herlev Kommune. 

 

Projekteringen af udskiftning af faldstammer og stigestrenge skal ske snarest mulig, således at 

udskiftningen kan indgå i planlægningen af renoveringen af køkkener/bad. 
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7. Igangværende arbejder 

Ejendomskontorets opdatering af beboerhåndbogen og udfærdigelse af en folder til nyindflyttere er 

afsluttet.   Fint arbejde ☺ 

 

8. Vaskeri 

Beboerne får besked, når det endelige tidspunkt for udskiftning af tørretumblerne er kendt. 

 

9. Produktpakker (stor/lille).  

Periodisk eftersyn betales af den store servicepakke, som afdelingen overgår til. 

 

10. Fra Ejendomskontoret 

Afdelingens lærling, som vi har haft fælles med Hækmosen, er ophørt. KAB søger en ny lærling 

 

Vi må ikke sætte ekstra mærkater på affaldscontainerne, da de tilhører Vestforbrændingen. 

 

Der har været indbrud i kælderen i blok 3A. Der indhentes tilbud på opsætning af videokameraer. Det er 

den eneste kælder uden videoovervågning. 

 

Udkast til servicerammer behandles på næste møde. 

 

11. Til Ejendomskontoret 

Det grønne udvalg har set på problemer med hækkene i haverne Kobbervej 7 og 9.   

Afdelingsbestyrelsen svar til beboerne. 

 

Gartneren sender tilbud på arbejder fra den grønne gennemgang til Ejendomskontoret. 

Der indhentes yderligere tilbud på udvidelse af flisearealet ved alle grillpladser. 

 

Området ser nu rigtig godt ud ☺, men fliserne skal fejes efter græsslåning. 

 

Taske med Afdelingsbestyrelsens kassebeholdning er stjålet. Sagen er meldt til politiet. 

FP orienterede om en beboersag foretaget i samarbejde med Ejendomskontoret. 

 

12.  Grønt udvalg 

Det grønne udvalg har set på problemet med hække, som ikke trives inde ved muren ved nedløbsrørene. 

Udvalget har set at hækkene gror som de skal, hvor de vandes og gødes. Derfor mener udvalget, at dette 

må være løsningen på problemet. 

 

13. Eventuelt 

Julefrokost holdes den 15. januar. 

 

DE deltager i YouSee's informationsaften den 28.10.2015. 

LLK, JBM og BB deltager i KAB konference den 23-24.10.2015 

 

14.  Tak for i aften 


