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  Referat af AB møde 

Onsdag den 12. oktober2016 kl. 18.00 

 

 

Tilstede: 

Nicklas Pedersen (NP) 

Finn Pedersen (FP) 

Joan Birck-Madsen (JBM 

Dan Esbensen (DE) 

Lise Saabye (LS) 

Bodil Berardino (BB)   referent 

 

Fraværende: 

Lise-Lotte Kleis (LLK) 

Nikolaj Kjær (NK)   

 

 

1. Valg af ordstyrer. 

Joan blev valgt. 

 

2. Valg af referent. 

Bodil blev valgt. 

 

3. Kontorvagt (Bodil). 

En beboer (Karen Beyer Andersen) vil gerne have mere lys på den store legeplads samt i svinget på Kiselvej 

og ned til Herlev Hovedgade. Hun vil også gerne have blommetræerne fældet ved parkeringspladsen ud for 

Kiselvej 9 samt på legepladsen. 

Tiltag: Ejendomskontoret undersøger muligheden for mere lys. Det grønne udvalg kigger på 

blommetræerne i forbindelse med den grønne rundgang.  

 

En Beboer ( Kobbervej 16,st.tv.) klagede over at der var begået hærværk på hans bil igen. Han ønskede 

videovervågning af parkeringspladsen ved Kobbervej 16. 

Tiltag: Der må ikke opsættes videoovervågning på områder, som benyttes til almindelig færdsel . 

Politiet kan tilladelse give til at videoovervåge parkeringspladser i særlig uroplagede boligområder. 

Det skønnes ikke at afdelingen kan få tilladelse hertil. 

 

4. Godkendelse af referat fra d. 10.08.2016). 

Rettelse til pkt. 10: KAB skal genforhandle kontrakt med YouSee og sikre at beboerne kan få en tv-boks for 

30 kr./md. 

Referaterne blev godkendt. 

    

5. YouSee, frit kanalvalg 

Finn kontakter KAB vedr. TV bokse og genforhandlign af kontrakt. 
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6. Urafstemning . 

Svarene fra urafstemningerne vedr. vinduer samt faldstammer og stigstrenge genemgås af er gruppe 

sammensat af: 

- 2 fra ejendomskontoret 

- 2 fra afdelingsbestyrelsen 

- 2 fra beboerne 

 

7. Kollektiv råderet. 

Behandles i Herlev Kommune. Afventer svar fra KAB. 

 

8. Fra Ejendomskontoret 

120 lejemål har besvaret forespørgsen vedr. altaner. Heraf har 40 lejemål problemer. 

 

En beboer har henvendt sig vedr. problemer med biler, der parkerer på den gult afmærkede plads på 

Kiselvej. Der foretages ikke yderligere forhindring for parkering på pladsen (som ikke sker ret ofte), da 

pladsen benyttes som vendeplads.  

 

Der er stadig problemer med brød omkring fuglehuset ved Kobbervej 24. 

Beboerne skal indsende klage med minimum 3 underskrifter til KAB. 

 

Oprettelse af flisebelægninger påbegyndes. 

Der indhentes priser på diverse gartnerarbejder. 

Der er kommet et tilbud på en parkeringsløsning. Gennemgås på næste møde. 

 

9. Til Ejendomskontoret. 

Afdelingsbestyrelsen afventer priser på videoovervågning samt låse på garager. 

 

Prøver på det kolde vand sendes til analyse. 

Termofotografering af ydervæggene er igangsat, fotograferingen foretages i november. 

 

10.  Uddelegering af arbejdsopgaver 

Dan blev udpeget til tovholder på YouSee og Dansk Kabel TV (Cirque) 

 

11.  Øvrigt fra bestyrelsen 

Herlev Kommune afholdt i sidste uge et borgermøde om indbrudssikring. 

Afdelingsbestyrelsen undersøger mulighederne for at indføre nabohjælp i bebyggelsen. 

 

12. Opfriskning af AB-lokale 

Der er afsat midler hertil på budgettet. 

 

13.  Eventuelt. 

 

14. Tak for i aften   


