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Referat af AB møde 
Onsdag den 14. november 2017 kl. 18.00 

 
Tilstede: 
 
Tilstede: 
 
Finn Pedersen (FP) 
Nikolaj Kjær (NK)   
Lise-Lotte Kleis (LLK) 
Lise Saabye (LS)  
Tove Blidvang (TB) 
Nicklas Gammelgaard Langballe (NGL) 
 
Fraværende:    
Kim Rosenberg (KR) 
Lise Thrane (LT) 
 
 
                DAGSORDEN:     
     
               

1. Valg af ordstyrer. 
Nikolaj 

 
2. Valg af referent. 

Lise-Lotte 
 

3. Kontorvagt (Lise Saabye). 
Beboer brev om gavllejligheders mulighed for at få sat en væg op, som går op til vindue gives 
videre til følgegruppen. 
Beboer spørgsmål om måler til håndklæde tørrer, således at den enkelte beboer kan aflæse 
hvad de bruger. Vil blive givet videre til følgegruppen. 

 
4. Godkendelse af referat fra d. 10.10.2018  

Underkontorvagt: Brev fra Merete Ditlevsen blev givet videre til følgegruppen og bestyrelsen 
burde også have læst samt diskuteret det. 

                      Resten af referatet blev godkendt. 
  

5. Forslag fra afdelingsmødet.  
 
 

a. Røgalarmer kælder:  
Tilbud på røg alarmer: 107.000,00 kroner + moms 
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b. Vinduer, Isolering: Afventer KAB. 

Afventer, der er sat penge til undersøgelsen i 2019 
 

c. Markiser: Afventer KAB. 
Afventer 

6. 360o analyse. Oplæg til besparelser på driftsbudgettet. Evt. samarbejde med Herlev m, 
boligselskab. Notat vedlagt. Fortroligt, Husk tavshedspligt. 
Diskuteret driftssamarbejde angående Herlev Midte. 
 

7. Fra ejendomskontoret: MC-parkering, opmærkning af gule striber på fortov Kobbervej blok 5. 
Rengøring af altaner, Kobbervej 1 (mus)?? 
Tilbud på MC parkering lyder på 41.500,00 kroner (gældende til 5 motorcykler), vi skal have et 
yderligere tilbud. 
Gule striber er etableret. 
Rengøring af altaner – afventer. 
Kobbervej 1 – afventer. 

                      Kæde foran container, hvor der er parkering forbudt mellem 8.00 – 12.00 vil koste 11.600 kr.                                                                                                                    
    

8. Til ejendomskontoret:  
Intet 

 
9. Faldstammer og stigestrenge: Kort orientering. 

Formanden giver en kort orientering. 
 

10. Igangværende sager afd. mødet 2016.  
a. Afd. Bestyrelsen kommer med oplæg til ændring af areal til beboerhus.  

(Sat i bero pga. letbane ekspropriering). 
 

11. Ejendommens 60 års jubilæum 2018: Afventer 2019. Nyt festudvalg? 
Forslag om muleposer fremlagt, yderlige info til næste møde. Opslag om deltagere til festudvalg 
sættes op i opgangene. 

 
12. Øvrigt fra bestyrelsen: Hjemmeside? 

Info fra Karen KAB om priser, vedr. opstart af hjemmeside samt vedligeholdelse. 
 

13. Eventuelt:  
 

 
14. Tak for i aften.  

                          
                             


