
  Herlev I – Kobbervej/Kiselvej.                   Februar 2016                                                                                   

Side 1 af 2 
 

  

  Referat af AB møde 

Onsdag den 10. februar 2016 kl. 18.00 

 

 

Tilstede: 

Nicklas Pedersen (NP) 

Finn Pedersen (FP) 

Nikolaj Kjær (NK)   

Lise-Lotte Kleis (LLK) 

Bodil Berardino (BB)   referent 

 

Fraværende: 

Lise Saabye (LS) 

Joan Birck-Madsen (JBM 

Dan Esbensen (DE) deltog i første del af mødet 

 

Jens Løth fra KAB og Erik Nielsen fra Dines Jørgensen og Co. A/S deltog i mødet under pkt. 5 og 6. 

 

1. Valg af ordstyrer. 

Nikolaj blev valgt. 

 

2. Valg af referent. 

Bodil blev valgt. 

 

3. Kontorvagt (Lise-Lotte). 

En beboer (Birgitte Bygmann, Kobbervej 25) var utilfreds med den lange tørretid på de nye 

tumblere. Hun mente, at de skulle returneres, eller vi skulle anskaffe yderligere 2 tumblere. 

Tiltag: se pkt. 9 

 

En beboer (Åse Gunnarstugan, Kobbervej 22) var utilfreds med at det kun er kattene, der ikke må 

fodres. Nogle beboere smider også brød ud til fuglene. Brødet bliver liggende og tiltrækker rotter. 

Tiltag:  se pkt. 10 

 

4. Godkendelse af referat fra d. 13.01.2015 og 20.01.2015. 

Referaterne blev godkendt. 

 

5. Forslag fra afdelingsmødet 

Der er foretaget støjmålinger, som viser, at støjen fra Ringvejen er langt højere end støjen fra 

Hjortespringvej og Bygaden. Undersøgelse af vinduerne pågår. 

Løsningsforslag og økonomisk overslag fremlægges på ekstraordinært afdelingsmøde primo april. 

 

Forslag til gennemførelse af renovering af køkkener og badeværelser under Kollektiv råderet behandles på 

næste møde. 
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6. Udskiftning af faldstammer og stigestrenge 

Ingeniørfirmaet har besigtiget faldstammer og stigestrenge. Faldstammerne synes umiddelbart at være i så 

god stand, at der kan foretages en udfræsning og isættes en strømpeforing, således at overfladen i røret 

bliver glat. Herved undgås opbankning af gulve og lofter og de mere lyddæmpende støbejernsfaldstammer 

bevares. I kælderen udskiftes faldstammerne og der isættes rottespærring.  

Der foretages yderligere en TV inspektion for at sikre at det er den rigtige løsning. 

Løsningsforslag og økonomisk overslag fremlægges på ekstraordinært afdelingsmøde primo april. 

  

7. Opsigelse af haver 

Regler for evt. nedlæggelse af haver undersøges i KAB. 

 

8. Dansk Kabel TV  

Dansk Kabel TV er inviteret til informationsmøde på næste AB-møde. 

 

9. Vaskeri 

Ejendomskontoret aftaler møde med ServiceCentralen snarest. 

 

10. Fra Ejendomskontoret 

Der gamle foderhuse fjernes og der opsættes nye foderhuse med høj kant omkring foderbrættet for at 

holde på foderet. Foderhusene placeres således at det er let at fjerne evt. nedfalden brød o.l. fra jorden.  

(Det er naturligvis dem, der fodrer fuglene der skal fjerne det.) 

 

11. Til Ejendomskontoret 

Ejendomskontoret giver besked, når det nye SMS meldesystem er etableret. 

 

12. Øvrigt fra bestyrelsen 

PCen i Afdelingsbestyrelsens lokale opgraderes til Windows 10 og Microsoft 365. 

 

13.  Opfriskning f AB-lokale 

Der indhentes priser på opfriskning af AB-lokalet 

 

14.  Eventuelt. 

 

15. Tak for i aften   


