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  Referat af AB møde 

Onsdag den 13. april 2016 kl. 18.00 

 

 

Tilstede: 

Finn Pedersen (FP) 

Nikolaj Kjær (NK)   

Lise Saabye (LS) 

Dan Esbensen (DE) 

Bodil Berardino (BB)   referent 

 

Fraværende: 

Nicklas Pedersen (NP) 

Lise-Lotte Kleis (LLK) 

Joan Birck-Madsen (JBM 

 

 

1. Valg af ordstyrer. 

Nikolaj blev valgt. 

 

2. Valg af referent. 

Bodil blev valgt. 

 

3. Kontorvagt (Nikolaj). 

Nogle beboere (Aase Petersen og Grete Andersen, Kobbervej 29), som har fået en P-bøde for at parkere 

udenfor de opstribede pladser, foreslog at der etableres flere P-pladser, f.eks ved inddragelse af cykel -

pladser og tørregård. Der blev også klaget over rystelser og støj fra Hjortespringsvej. 

Tiltag: Der forhandles med Herlev Kommune om en løsning på parkeringsproblemerne. 

Herlev Kommune er i gang med at finde en løsning på støjproblemerne, f.eks lyddæmpende asfalt. 

 

En Beboer ( Merete Ditlevsen, Kobbervej 24) klager over, at de nye fuglehuse tiltrækker store fugle 

og rotter. 

Tiltag: Afdelingsbestyrelsen har på opfordring fra beboerne besluttet at genopsætte nye fuglehuse 

efter Herlev Kommunes anvisninger. Hvis man ønsker at fuglehusene fjernes, må der stilles forslag 

herom på et afdelingsmøde. 

 

4. Godkendelse af referat fra d. 09.03.2016 

Referatet blev godkendt. 
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5. Forslag fra afdelingsmødet 

På det ekstraaordinære afdelingsmøde vil driftschef Jens Løth fra KAB og rådg. ingeniør Erik Nielsen fra 

Dines Jørgensen og Co. A/S fremlægge punkterne på dagsordenen: 

- Kollektiv råderet – renovering af køkkener/badeværelser. 

- Udskiftning af faldstammer og stigestrenge. 

- Lydisolerende vinduer.  

 

6. Opsigelse af haver 

Der er ikke regler for nedlæggelse af haver. Tages op på afdelingsmødet i september. 

 

7. Dansk Kabel TV  

Dansk Kabel TV deltager i AB-mødet i maj. 

 

8. Fra Ejendomskontoret 

Intet nyt p.gr. af sygdom. 

 

9. Til Ejendomskontoret 

Intet nyt 

 

10. Grønt udvalg 

Beskadiget beplantning ud for Kobbervej 5-9 fjernes og der sås græs. Der bevares en hæk ud mod vejen. 

 

Der indkaldes til grøn gennemgang i begyndelsen af maj (Joan). 

Interesserede beboere kan deltage i rundgangen. Der hænges opslag på opgangene. 

 

Det er det grønne udvalg, der samler resultatet efter rundgangen, og afdelingsbestyrelsen, der prioriterer 

ønskerne så de passer med budgettet. 

 

11. Øvrigt fra bestyrelsen 

Intet nyt. 

  

12.  Opfriskning f AB-lokale 

Der indhentes priser på udskiftning af dør og vinduer. 

 

13.  Eventuelt. 

 

14. Tak for i aften   


