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Referat af AB møde 

Onsdag den 8. november 2017 kl. 18.00 

 

Tilstede: 

 

Finn Pedersen (FP) 

Nikolaj Kjær (NK)   

Lise-Lotte Kleis (LLK) 

Tina Cayuga (TC) 

Lise Saabye (LS) 

Lise Thrane (LT) 

Jette Christophersen (JC) 

Nicklas Gammelgaard Langballe (NGL) 

 

Gæst:    Erik Nielsen fra Dines Jørgensen 

 

1. Valg af ordstyrer. 

Finn 

 

2. Valg af referent. 

Lise-Lotte 

 

3. Erik Nielsen fra Dines Jørgensen kommer med oplæg nr. 2 til beboerhus. 

Erik Nielsen fortæller om beboerhus, som planerne ser ud i øjeblikket. Bestyrelsen skal på 

et senere møde tage stilling til hvilke ting som vi skal gå videre med før beslutningen skal 

træffes på et ekstraordinært afdelingsmøde.  

Erik Nielsen undersøger ang. ekspropriering af letbane der kommer meget tæt på 

placering af beboerhus. 

 

4. Kontorvagt (Lise Saabye).  

Fru Gunnarstuen spørger ind til vedligeholdelse af garage og evt. få lavet en 

vedligeholdelse konto ud fra det månedlige beløb, som de enkelte betaler for deres 

garage. Ejendomskontoret undersøger sagen hos KAB. 

 

5. Godkendelse af referat fra d. 11.10.2017  

Godkendt. 
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6. Budget 2017. (Byggeregnskab, finansiering markiser 1 + 2). Afventer KAB. 

Afventer KAB 

 

7. Tilbud om bredbånd: Bolignet og Dansk kabeltv. 

Der er kommet tilbud fra Dansk Kabel TV & Bolignet, som vil blive taget på næste møde. 

 

8. Igangværende sager afd. -mødet 2016. Tages igen op efter afd. møde 2017. 

 

a. Beboerhus: Oplæg Erik Nielsen fra Dines Jørgensen. (Se oplæg fra Erik Nielsen 

 punkt 3). 

 

b. Faldstammer og stigestrenge: Orientering fra følgegruppemøde d. 23-10-2017. Nyt 

møde d. 09-11-2017 kl. 17.00  

  Kort gennemgang fra mødet 23.10.2017. Der ventes på svar fra myndigheder om 

  Vådrumssikring.             

 

c. Termofotografering: Afventer gennemgang af beboelse. ?? Møde d. ?? KAB.?? 

(Organisation).?? 

KAB mener at sagen er færdig. Afdelingbestyrelsen har bedt ejendomskontoret at     

undersøge sagen med KAB. 

 

9. Projekter fra afdelingsmødet 2017. 

 

a. Urafstemning hund - kat. Afventer KAB. 

Det er KAB der skal udfærdige blanketter med videre. Afventer KAB. 

 

b. Urafstemning inde kat, hund i pleje. Afventer KAB. 

Det er KAB der skal udfærdige blanketter med videre. Afventer KAB. 

 

c. Legepladser. Legepladsudvalg er valgt (afd. møde).  

(Ansvarlig: Lise Saaby & Jette Christophersen). 

Legeplads udvalg vil blive indkaldt til møde i begyndelsen af 2018. 

 

d. Parkeringsproblemer. Parkeringsselskab, parkeringsudvalg? Privat parkering skilte? 

Kommunale tilladelser, hajtænder. (Lise-Lotte). 

Venter svar fra Herlev Kommune. 
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e. Pris på lås til boldbane. (Ejendomskontoret). 

Der er kommet tilbud på elektronisk lås på lågen til boldbane. 

Det vil koste ca. 25.000 kr. Det er mange penge. 

Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret har besluttet at forsøge med at sætte 

lås i døren, som passer til container nøglen. (Det er en smæklås som ikke kræver 

nøgle for at komme ud). 

 

f. Vejbelysning og cykelskure. Budget 2018 afventer. 

Afventer igangsætning i 2018. 

 

g. Grønt udvalg. Oprette, udsende til beboere. Div. Opgaver fra afd. mødet(Ansvarlig). 

Der opsættes seddel i opgange med henblik på at opfordre beboer om at melde sig 

ind i det grønne udvalg. 

 

10. 360o analyse. Oplæg til besparelser på driftsbudgettet. 

 Vi har gennemgået besparelser fra 360˚ analysen, tages op på næste møde. 

 

11. Letbane. Ekspropriering. (Orientering fra møde d. 1-11-2017) 

Kort orientering fra mødet, som formanden deltog i. 

 

12. Fra ejendomskontoret:  

Beboer spørger om mulighed for en handicapparkering, der skal rettes henvendelse til 

kommunen. 

 

13. Til ejendomskontoret: 

Intet. 

 

14. Øvrigt fra bestyrelsen:   

a) Hjemmeside. Er i gang.  

Der arbejdes på den. 

 

15. Ejendommens 60 års jubilæum 2018.  

Tina Cayuga, Lise Thrane og Jette Christophersen (Ansvarlige). 

Undersøger muligheder. 

 

16. Eventuelt.  

Intet under eventuelt. 

 

17. Tak for i aften.  


