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  Referat af AB møde 

Onsdag den 14. september 2016 kl. 18.00 

 

Tilstede: 

Nicklas Pedersen (NP) 

Finn Pedersen (FP) 

Joan Birck-Madsen (JBM 

Lise-Lotte Kleis (LLK) 

Dan Esbensen (DE) 

Lise Saabye (LS) 

Nikolaj Kjær (NK)   

Bodil Berardino (BB)   referent 

 

1. Formand byder velkommen til den nye bestyrelse. 

 

2. Valg af ordstyrer. 

Nikolaj blev valgt. 

 

3. Valg af referent. 

Bodil blev valgt. 

 

4.  Konstituering af bestyrelsen 

Næstformand:  Bodil Berardino 

Kasserer:    Lise-Lotte Kleis 

Bestyrelsesmedlemmer:     Nikolaj Kjær og Joan Birch-Madsen 

1. suppleant:  Dan Esbensen 

2. suppleant:  Lise Saabye 

 

5. Hvorfor er vi i afdelingsbestyrelsen 

Afdelingsbestyrelsen forsøger at varetage beboernes interesser på bedst mulig måde. 

 

6. Kontorvagt (Nikolaj). 

En beboer (Kirsten Jørgensen, Kobbervej 21) er bekymret for den støj, et beboerhus kan medføre for de 

omliggende lejligheder. Endvidere kan hun ikke se hvor pengene skal komme fra, nu hvor vi står over for 

store nødvendige udgifter. 

Tiltag: Punkterne vil indgå i undersøgelsen vedr. etablering af beboerhus, som afdelingsmødet har 

besluttet.  

 

En Beboer  (Jonna Rasmussen, Kiselvej 7D) klagede over at hendes hæk ud mod græsset ikke vil gro. 

Tiltag: Afdelingsbestyrelsen har besluttet at jorden udskiftes og der plantes ny hæk. 

 

7. Godkendelse af referat fra d. 10.08.2016). 

Rettelse til pkt. 10. Afdelingsmødet:   Lise-Lotte og Joan er på valg samt supleanter Dan og Lise.  

Referaterne blev godkendt. 
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8. Evaluering af afdelingsmødet 

Det et godt møde. 

 

9. Referat af afdelingsmødet. 

Referatet er klar til underskrift. 

 

10. YouSee - frit kanalvalg - bredbånd Cirque 

Afdelingens tv-anlæg opfylder kravene til frit kanalvalg. 

AKB skal genforhandle kontrakt med YouSee og sikrer at beboerne kan få en tv-boks for 30 kr./md. 

Dansk Kabel TV har overtaget Cirque, som er leverandør af vores bredbånd. 

 

11. Urafstemning – Faldstammer og stigstrenge 

KAB udsender materiale vedr. urafstemning til beboerne. 

 

12. Kollektiv råderet – renovering af køkkener og badeværelser 

KAB har sendt ansøgning til Herlev Kommune.  

 

13. Fra Ejendomskontoret 

Ejendomskontoret undersøger, hvad det vil koste at foretage en termofotografering af afdelingens 

ydervægge. 

 

Der har været indbrud i 7 garager, og en bil er stjålet. Flere biler er forsøgt stjålet. 

 

Der indhentes pris på videoovervågning på garagepladserne og i resterende kældre . 

 

Ejendomskontoret undersøger, hvad det vil koste, at montere låse på garagerne. 

 

14. Til Ejendomskontoret. 

Det udsendte spørgeskema vedr. altaner skal afleveres til ejendomskontoret senest d. 30. september. 

 

Elbesparende lys i kældre og opgange ar afsat på budgettet i 2017. 

 

Udefrakommende  kommer og bruger afdelingens borde og bænke og efterlader skrald omkring bordene. 

Der opsættes skraldespande på udsatte steder. 

 

Hvis der observeres grupper af udefrakommende unge kan Herlev Kommunes SSP kontaktes. 

 

15.  Øvrigt fra bestyrelsen 

Intet nyt. 

 

16. Opfriskning f AB-lokale 

Der er afsat midler hertil på budgettet. 

 

17.  Eventuelt. 

 

18. Tak for i aften   


