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  Referat af AB møde 

Onsdag den 11. maj 2016 kl. 18.00 

 

 

Tilstede: 

Nicklas Pedersen (NP) 

Finn Pedersen (FP) 

Nikolaj Kjær (NK)   

Joan Birck-Madsen (JBM 

Lise-Lotte Kleis (LLK) 

Dan Esbensen (DE) 

Bodil Berardino (BB)   referent 

 

Fraværende: 

Lise Saabye (LS) 

 

 

Der var besøg fra Dansk Kabel-Tv, som fortalte om deres produkter. 

 

1. Valg af ordstyrer. 

Lise-Lotte blev valgt. 

 

2. Valg af referent. 

Bodil blev valgt. 

 

3. Kontorvagt (Joan). 

En beboer (Aase Gunnarstugan, Kobbervej 22) var utilfreds med, at hun havde hørt, at AKB skal 

ordne naboens have, som han ikke selv kan holde. 

 

Tiltag:  Muligheden for at nedlægge haver vil blive behandlet på afdelingsmødet i september.(jfr. 

Punkt 6) 

Indtil afdelingsmødet må beboerne selv betale for gartnerhjælp til at holde haven. 

 

4. Godkendelse af referat fra d. 13.05.2016). 

Referaterne blev godkendt. 

    

5. Forslag fra afdelingsmødet 

Urafstemningen  om lydisolering af vinduer mod Ringvejen og  renovering af køkkener og badeværelser 

afventer godkendelse af brug af egen trækningsret på organisationsbestyrelsesmødet den 25. maj samt 

Herlev Kommunes godkendelse af lån. 

 

6. Opsigelse af haver. 

Muligheden for at nedlægge haver vil blive behandlet på afdelingsmødet i september. 
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7. Fra Ejendomskontoret 

Herlev Kommunes P-vagter kan give bøder for parkering udenfor de markerede båse, fordi Kobbervej og 

Kiselvej er kommunale fællesveje. 

 

En beboer har klaget over fodring af fugle. Afdelingen lader foderhusene stå indtil Herlev Kommune 

forlanger, at vi fjerner dem. 

Det understrejes, at fordring af fugle kun må foregå i foderhusene. Der må kun fodres med fuglefrø o.l. 

da brødstykker tiltrækker de store fugle og rotter. 

 

Ejendomskontoret har indhentet tilbud på elbesparende lys til kældre og opgange.  

 

8. Til Ejendomskontoret 

Ved 5-årsgennemgangen på altanerne blev altaner, som ikke havde fald til afløbet, rettet op. 

Flere beboere har problemer med vand på altanen, når det regner. Ejendomskontoret sender derfor en 

foresørgsel ud til beboerne for at undersøge, hvor der er problemer. 

 

9. Grønt udvalg. 

Der afholdes grøn gennemgang den 23. maj. Der hænges opslag i opgangene om at beboerne kan deltage. 

 

Gartneren har givet tilbud på fjernelse af ødelagt hæk ved Kobbervej 5-9. 

 

10. Organisationsbestyrelsesmøde 

Der afholdes organisationsbestyrelsesmøde, med efterfølgende repræsentantskabsmøde, den 25. maj. 

 

11. Øvrigt fra bestyrelsen 

Intet nyt. 

 

12.  Opfriskning af AB-lokale 

Der er kommet tilbud på udskiftning af dør og vinduer. 

 

13.  Eventuelt. 

 

14. Tak for i aften   


