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  Referat af AB møde 

Onsdag den 10. august 2016 kl. 18.00 

 

 

Tilstede: 

Torben Hald Mathiasen (THM) 

Finn Pedersen (FP) 

Joan Birck-Madsen (JBM 

Lise-Lotte Kleis (LLK) 

Dan Esbensen (DE) 

Lise Saabye (LS) 

Nikolaj Kjær (NK)   

Bodil Berardino (BB)   referent 

 

Fraværende: 

Nicklas Pedersen (NP) 

 

 

1. Valg af ordstyrer. 

Nikolaj blev valgt. 

 

2. Valg af referent. 

Bodil blev valgt. 

 

3. Kontorvagt (Lise-Lotte). 

En beboer (Aase Gunnarstugan, Kobbervej 22) havde flere punkter: 

- Ønskede beplantning omkring legepladsen Kobbervej 18-20 fjernet og opsat hegn. 

- Klagede over for høje hække og buer over låger samt ukrudt i haverne. 

- Var utilfreds med at beboere, som ikke har have, bruger området ud for lejligheden 

som”have”. 

- Ønskede hækkene langs husmurene fjernet og græs i stedet. 

- Ville vide om afdelingen betaler for rengøring af markiser for fugleklatter. 

- Ønskede fuglehusene fjernet. 

- Ønskede at der findes en løsning således at vi forhindrer oversvømmelser. 

Tiltag: Punkterne indgår allerede i afdelingsbestyrelsens arbejde. 

 

Nogle beboere (Anette S Vibeke, Kobbervej 9 st. tv og Jette Christophersen, Kiselvej 7C st) ville 

vide, hvad der vi gør de steder hvor hækkene ikke vil gro inde ved bygningen. 

Tiltag: Hvis det ikke, efter ejendomskontorets vurdering, er muligt at få hækken til at gro opsættes 

der hegn i samme højde som eksisterende hæk og farve som hegn ved gavlene. 
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En beboer (Lissi Frandsen, Kobbervej 5 st. tv) Havde nogle bemærkninger til referatet fra det 

ekstraordinære afdelingsmøde: 

- Er uforstående overfor beregningen af huslejestigning i forbindelse med renovering af 

Køkken og badeværelse. 

- Ønsker også lyddæmpende vinduer i Kobbervej 1-3 og 5-13, som også er plaget af støj. 

Tiltag: Beboerne vil snart modtage et brev med mere information om kollektiv råderet og 

renovering af køkken og badeværelse. Det er kun de beboere, som ønsker en renovering, der 

stiger i husleje. 

Det blev vedtaget på afdelingsmødet i september 2015, at undersøge muligheden for udskiftning 

af vinduer. Det er vinduer mod Ringvejen og Hjortespringvej der var med i forslaget. Der afholdes 

urafstemning om vinduesudskiftningen skal gennemføres. 

 

4. Godkendelse af referat fra d. 08.06.2016). 

Referaterne blev godkendt. 

    

5. Fra Ejendomskontoret 

Der foretages en registrering af kælderrummene. 

Beboerne er for dårlige til at sortere affaldet. Afdelingen får BØDER på grund af forkeret (eller ingen) 

sortering. Det kan give huslejestigning   

Der er indhentet tilbud på el-besparende lys med sensorer i kældre og opgange. Afventer alternativt tilbud. 

 

6. Til Ejendomskontoret 

Ejendomskontoret skal undersøge hvor mange altaner, der har problemer med forkert eller ingen fald. 

Udskiftning til el-besparende lys i kældre og opgange lægges ind i budget 2017. 

Der bestilles lokale til Afdelingsmøde den 5. september 2016. 

 

7. YouSee - frit kanalvalg - bredbånd Cirque 

AKB skal undersøge hvor længe vi er bundet af kontrakten med YouSee. 

Dansk Kabel TV har sendt information om, at de har overtaget Cirque, som er leverandør af vores 

bredbånd. 

 

8. Urafstemning – Faldstammer og stigstrenge 

Afventer status fra KAB vedr. urafstemningen. 

Afdelingsbestyrelsen ønsker et afklarende møde med KAB og rådg. Ingeniør. 

 

9. Kollektiv råderet – renovering af køkkener og badeværelser 

KAB udsender informationsbrev til beboerne. 

 

10. Afdelingsmødet 

Liselotte og Joan er på valg samt suppleanter Lars og Lise. 

Afdelingsbestyrelsen stiller forslag vedr. nedlæggelse af haver. 

 

11.  Øvrigt fra bestyrelsen 

Der har været problemer med IT. 

 



  Herlev I – Kobbervej/Kiselvej.                      August 2016                                                                                    

Side 3 af 3 
 

12. Opfriskning f AB-lokale 

Tages op på næste møde. Der skal afsættes midler hertil på budgettet. 

 

 

13.  Eventuelt. 

 

 

14. Tak for i aften   


