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   Referat af AB møde 

Onsdag den 13. januar 2016 kl. 18.00 

 

Tilstede: 

Nicklas Pedersen (NP) 

Finn Pedersen (FP) 

Lise Saabye (LS) 

Joan Birck-Madsen (JBM) 

Dan Esbensen (DE) 

Nikolaj Kjær (NK)   

Lise-Lotte Kleis (LLK) 

Bodil Berardino (BB)   referent 

 

1. Valg af ordstyrer. 

Lise blev valgt. 

 

2. Valg af referent. 

Bodil blev valgt. 

 

3. Kontorvagt (Finn). 

En beboer (Åse Gunnarstugan, Kobbervej 22) gav udtryk for beboernes store tilfredshed med 

medarbejderne. Hun gjorde også opmærksom på, at der fodres fugle andre steder end de opsatte 

foderbrædder. 

Tiltag:  Ejendomskontoret laver opslag om forbud mod fodring af fugle. 

 

En beboer (Kaj Hielscher, Kobbervej 17 st. th) har boret hul i ledning i muren, da han satte en emhætte op. 

Han ville vide om udgiften kunne dækkes af vedligeholdelseskontoen eller af forsikringen. 

Svar:  Vedligeholdelseskontoen dækker kun udgifter til vedligeholdelse dvs. behandling af gulve, vægge, 

lofter ol. Afdelingens forsikring dækker heller ikke. 

 

En beboer (Lisbeth Madsen, Kobbervej 23 st. th) klager over at tørretumblerne ikke varmer som de gamle, 

samt at det hvide tøj bliver gråt, også ved brug af hvidvask. Udspringene i de nye tumblere er for høje – 

tøjet bliver liggende bag udspringene. 

Tiltag: Servicecentralen inviteres til et møde om problemerne. 

 

En beboer (Kim Probst, Kiselvej 5 st. tv) ville vide hvorfor fuglebrædderne skal fjernes. Der ønskes 

dokumentation herfor. Beboeren udtrykte også utilfredshed med at de nye tørretumblere ikke varmer 

ordentlig, men udtrykte tilfredshed med de gode medarbejdere på ejendomskontoret. 

Svar: Herlev Kommune henstiller at vi ikke tiltrækker rotter ved opstilling af foderbrædder. 

 

En beboer (Aase Petersen, Kobbervej 29 st. tv) ville vide, om et barnebarn på 33 år, som har boet i 

lejligheden i 18 år, kan overtage lejligheden, når hun dør. Hun havde forhørt sig hos KAB, men havde fået 

en dårlig betjening. 

Svar:  Der er for nyligt afsagt en dom, hvor et barnebarn ansås for at have haft fælles husstand med 

bedstemoderen i mere end 2 år, og derfor kunne barnebarnet overtage lejligheden efter hende. (Lov om 

leje af almene boliger §71) 
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Tiltag: Afdelingsbestyrelsen kontakter KAB og klager over den dårlige betjening. 

 

4. Godkendelse af referat fra d. 09.12.2015. 

Referatet blev godkendt. 

 

5. Forslag fra afdelingsmødet 

Ingeniørfirmaet har undersøgt lydproblemerne mod Herlev Ringvej og Hjortespringvej og udarbejder 

løsningsforslag med økonomisk overslag. 

 

Forslag til gennemførelse af renovering af køkkener og badeværelser under Kollektiv råderet vil foreligge i 

april måned. 

 

6. Udskiftning af faldstammer og stigestrenge 

Ingeniørfirmaet har besigtiget faldstammer og stigestrenge og projekteringen pågår.  

 

7. Opsigelse af haver 

Regler for evt. nedlæggelse af haver undersøges i KAB. 

 

8. Dansk Kabel TV  

Dansk Kabel TV inviteres til informationsmøde. 

 

9. Afgivelse af 50% af ledige boliger over 2 årig periode til Herlev Kommune 

Afdelingsbestyrelsen ønsker at bibeholde Herlev Kommunes andel af ledige boliger på 25 %. 

 

10. Vaskeri 

ServiceCentralen inviteres til møde om diverse problemer med de nye tørretumblere. 

 

11. Fra Ejendomskontoret 

Nicklas foreslog at flytte rengøring af vaskeriet til 6.30-7.30 på hverdage. Afdelingsbestyrelsen accepterede 

dette. 

 

Telefonsystemet skal resettes for at foretage ændringer af telefonsvareren mm. 

 

12. Til Ejendomskontoret 

Snerydningen har været meget fin på det seneste og oprydning efter nytår var fantastisk! 

Området er generelt blevet meget fint  ☺☺☺ 

 

13. Øvrigt fra bestyrelsen 

KAB har modtaget indeklimakortene. De sendes til Ejendomskontoret sammen med en 

informationsskrivelse. 

 

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

 

14.  Opfriskning f AB-lokale 

Der indhentes priser på istandsættelse af AB-lokalet 
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15.  Eventuelt. 

16. Tak for i aften   


