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  Referat af AB møde 

Onsdag den 9. november 2016 kl. 18.00 

 

 

Tilstede: 

Torben Hald Mathiasen (THM) 

Finn Pedersen (FP) 

Dan Esbensen (DE) 

Lise-Lotte Kleis (LLK) 

Bodil Berardino (BB)   referent 

 

Fraværende: 

Nicklas Pedersen (NP) 

Nikolaj Kjær (NK)   

Lise Saabye (LS) 

Joan Birck-Madsen (JBM 

 

1. Valg af ordstyrer. 

Lise-Lotte  blev valgt. 

 

2. Valg af referent. 

Bodil blev valgt. 

 

3. Kontorvagt (Finn). 

Der var inge henvendelser. 

 

4. Godkendelse af referat fra d. 12.11.2016. 

Referaterne blev godkendt. 

    

5. Urafstemninger 

Carsten Olsen og Jette Christophersen deltog fra beboerne i optællingen. 

 

Faldstammer og stigstrenge blev vedtaget  

Resultatet af afstemningen blev: 

For: 173 

Imod: 74 

Blanke: 1 

Ugyldige: 6 

 

Lydisolering af vinduer blev forkastet 

Resultatet af afstemningen blev: 

For: 112 

Imod: 114 

Blanke: 8 

Ugyldige: 10 
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6. Kollektiv råderet 

Projektet er godkendt i Herlev Kommune. 

Der afholdes møde i afdelingsbestyrelsen den 23.11.2016 kl. 17.00 om KAB’s information til beboerne. 

 

7. YouSee – frit kanalvalg og tv-boks 

Ny kontrakt med YouSee er til gennemsyn i KAB.  

I kontrakten skal tilføjes, at såfremt KAB forhandler en lavere pris , skal den også gælde for 

Kobbervej/Kiselvej. 

 

8. Fra Ejendomskontoret 

Ejendomskontoret afventer pris på opretning af altaner. 

 

Der er kommet et tilbud på videovervågning af garagepladser og de restrende kældre fra Sif. 

Der indhentes alternativt tilbud. 

 

Der er kommet et tilbud på montering af låse, inkl et eksta bræt, på portene på garagerne. 

Tilbudet udsendes til garagelejere. 

 

Det kolde vand er sendt til analyse og vandet er fundet i orden. 

 

Der er foretaget termofotografering af ydervæggene i bebyggelsen. 

KAB udarbejder en rapport med resultaterne. 

 

Ejendomskontoret afventer svar fra Dong vedrørende forbedring af gadebelysningen. 

 

Gartner arbejder og oprettelse af flisebelægninger er påbegyndt. 

 

Afdelingsbestyrelsen forkastede tilbud på en parkeringsløsning.  

 

9. Til Ejendomskontoret. 

Der er afsat 40.000 kr. på budget 2017 til forundesøgelse for etablering af et beboerhus. 

 

10.  Uddelegering af arbejdsopgaver 

Finn, Nikolaj og Lise-Lotte er tovholdere på faldstammer og kollektiv råderet. 

 

11.  Orientering fra Organisationsbestyrelsesmøde (Bodil) 

Der gennemføres en 360 gravers annalyse af driften for AKB Herlev og de tre afdelinger. 

 

12.  Øvrigt fra bestyrelsen 

Bodil undersøger mulighederne for at etablere Nabohjælp i afdelingen. 

 

13. Afventer budget 2017 

El-besparende lys og opfriskning af afdelingsbestyrelseslokale. 

 

14.  Eventuelt. 

 

15. Tak for i aften   


