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  Referat af AB møde 

Onsdag den 12. april 2017 kl. 18.00 

 

Tilstede: 

Nicklas Pedersen (NP) 

Nikolaj Kjær (NK)   

Finn Pedersen (FP) 

Lise-Lotte Kleis (LLK) 

Dan Esbensen (DE) 

Joan Birck-Madsen (JBM) 

Lise Saabye (LS) 

Bodil Berardino (BB)   referent 

 

Fraværende: 

 

 

1. Valg af ordstyrer. 

Nikolaj blev valgt. 

 

2. Valg af referent. 

Bodil blev valgt. 

 

3. Kontorvagt (Joan). 

En beboer (Kim Probst, Kiselvej 5) var utilfreds med nedfaldne mirabeller på legepladsen. 

Tiltag: Grene, som rager ind over legeplads og fodboldbane bliver beskåret. 

 

Beboeren ville endvidere vide om det er tilladt at sætte krukker ved indgangspartierne og plante løg i 

området. 

Svar: Beboerne må sætte krukker, såfremt det ikke generer renholdelse eller adgangsforhold. 

Afdelingsbestyrelsen har for nogle år tilbage opfordret beboerne til at sætte løg til forårsplanter. 

 

4. Godkendelse af referat fra d. 08.03.2017. 

Referatet blev godkendt. 

 

5. Igangværende sager fra afdelingsmødet. 

Kollektiv råderet: materiale er udsendt til beboerne, som er begyndt at tilmelde sig renovering af 

køkkener/badeværelser. 

Faldstammer og stigstrenge: afventer møde i KAB-følgegruppen den 19.04.2017. 

Beboerhus: afventer projektforslag fra rådg. ingeniører (Dines Jørgensen). Tages op  på næste møde. 

 

6. Fra Ejendomskontoret 

Af kortmateriale, som Herlev Kommune har udleveret fremgår, at Kobbervej og Kiselvej er private veje fra 

Kobbervej nr. 8. Afdelingen skal derfor selv betale for en forbedring af gadebelysningen. 

Opsætning af el-besparende belysning på opgange og i kældrene pågår. Sidste belysningsarmaturer er 

kommet og arbejdet fortsætter efter påske. 
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7. Til Ejendomskontoret. 

Afdelingsbestyrelsen udtrykte endnu en gang stor tilfredshed med ejendomskontoret og 

ejendomsfunkrionærerne. 

Herlev Kommune har som mål at Nabohjælpen udbredes i hele kommunen. Kommunen opsætter skiltning 

for 500 kr. pr skilt. 

En konsulent fra Nabohjælp vil deltage i afdelingsmøde i september. 

Beboerne skal individuelt tilmelde sig ordningen. 

 

8.  Øvrigt fra bestyrelsen. 

Etablering af hjemmeside  for Herlev I, Kobbervej/Kiselvej pågår. 

 

9.  Opfriskning af AB-lokalet 

Renovering af  AB-lokalet er igangsat. 

 

10. Eventuelt 

 

11. Tak for i aften 


