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Referat af AB møde 
Onsdag den 13. december 2017 kl. 18.00 

 
 
 
 
 
Tilstede: 
 
Finn Pedersen (FP) 
Nikolaj Kjær (NK)   
Lise-Lotte Kleis (LLK) 
Tina Cayuga (TC) 
Lise Saabye (LS) 
Lise Thrane (LT) 
Nicklas Gammelgaard Langballe (NGL) 
 
Fraværende:   Jette Christophersen (JC) 

 
1. Valg af ordstyrer. 

       Finn blev valgt. 

 

2. Valg af referent. 

       Tina blev valgt. 

 

3. Kontorvagt (Lise–Lotte).  

          Jette har lagt en brochure om tv-pakker i postkassen. Tages op på næste møde. 

          Brev fra beboer Åse Gunnarstuen Kobbervej 22 st. th. Ang. udskiftning af rør. Valg af entreprenør.  

          Nikolaj, henvender sig til beboer. 

          Åse Gunnarstuen Kobbervej 22. st. har meldt sig til det Grønne udvalg. 

          Maggie Paaske Kiselvej 7b st.th. har meldt sig til det grønne udvalg. 

 

4. Godkendelse af referat fra 8.11. 2017.  

       Referatet blev godkendt. 

 

5. Budget 2017. (Byggeregnskab, finansiering af markiser 1+2). 

       Formanden rykker KAB for svar. Afventer til næste møde. 

 

6. Tilbud om bredbånd  Bolignet, Danskkabel-tv. 

       Møde indkaldes i start af 2018. 
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7. Igangværende sager afd-mødet 2016. 

a. Dines Jørgensen undersøger præcis placering af Letbane i forhold til beboerhus areal. 

Tages op på næste møde. 

 

b. Faldstammer og stigestrenge.  

Der er afholdt ekstraordinært beboermøde mandag den 11.12.2017 og forslag A med 

overskabe, blev godkendt med stort flertal. Der kommer et særskilt referat fra det 

ekstraordinære beboermøde.  

c. Thermo fotografering.  

       Afventer gennemgang af beboelse. (afventer KAB) EJK meddeler at der kommer periodisk  

       eftersyn i december med rapport i januar. Derefter følger fremtidssikringsanalyse.  

 

8. Projekter fra afdelingsmøde 2017. 

a. Urafstemning hund og kat.  

Er sendt ud, svar deadline den 21.12.2017.  Stemmeoptællere repræsenterer to fra 

bestyrelsen, to fra ejendomskontoret, og to tilfældige beboere. Optælling af stemmer vil finde 

sted den 28.12.17 – resultatet offentliggøres af ejendomskontoret den følgende dag. 

 

b. Urafstemning Indekat – Hund i pleje.  

Er sendt ud, svar deadline den 21.12.2017.  Stemmeoptællere repræsenterer to fra 

bestyrelsen, to fra ejendomskontoret, og to tilfældige beboere. Optælling af stemmer vil finde 

sted den 28.12.17 – resultatet offentliggøres af ejendomskontoret den følgende dag. 

 

c. Legepladsudvalget.  

Tovholdere, Lise Saabye og Jette Christoffersen. Det fortsatte arbejde tages op i 2018.  

 

d. Parkeringsproblemer.  

Parkerings selskab, parkeringsudvalg. Lise Lotte har undersøgt mulighed for opsætning af skilt 

ved Kobbervej hos kommunen, som stadig afventer klart svar fra kommunen. Haj tænder på 

hjørnet af kobbervej/Kiselvej er op malet. Resten afventer Herlev Kommune.  

 

e. Lås til boldbane.  

Der kommer lås på boldbanen. Afventer budget 2018. 

 

f. Vejbelysning og cykelskure.  

Afventer budget 2018. 

 

g. Grønt udvalg.  

Tovholder besluttes på et kommende møde i 2018. 

 

 



Kobbervej / Kiselvej.                                                          December 2017 

Side 3 af 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

9. 360 graders analyse.  

 Oplæg til besparelser i drift budgettet. Vi har gennemgået 306 graders analysen og talt om mulige  

 besparelser.     

          Der bliver gennemgået flere muligheder for besparelser i driftbudgettet. Beslutning tages i 2018. 

 

10. Letbane ekspropriering. 

Afventer nærmere. 

 

11. Fra ejendomskontoret.  

a. Servicekontrakten til vaskeriet er underskrevet. Den træder i kraft 1.1 18.  

 

12. Til ejendomskontoret.  

a. I forhold til lukning af vand på grund af reparationer. Ejendomskontoret sender fremadrettet 

sms ud FØR der lukkes for vandet, med mindre det er helt akut.  

  

13. Øvrigt fra bestyrelsen. 

a. Hjemmeside.  

Under opbygning.  

 

b. Ejendommens 60 års jubilæum.  

Der bliver planlægningsmøde i januar. Niklas undersøger om der stadig findes en fest konto.  

 

14.  Eventuelt.  

a. Julefrokost. 

                 Det bliver den 26. januar. L-L udsender. 

    

15. Tak for i aften. 

 

 

       

 

           Tak for i aften og god jul. 

            TC. 

 
 
 
 
 
 
  


