
f{G Kobbervej / Kisetvej. September 20L9.

Referat af ordinært afdelingsmøde
mandag den 2. september 2019 kl. 19.00

M ed bo rge rh uset, H e rl evgå rd sv ej 18,27 30 H e rlev

Formand Finn Pedersen bød velkommen til ordinært afdelingsmØde og præsenterede

bestyrelsen.

Dagsorden.

L. Valg af dirisent.
Tommy Jensen (beboer i AKB herlevl-)

2. Valg af referent:
Nikolaj Kjær blev valgt.

3. Valg af stemmeudvals.
Lise-Lotte Kleis, Merete Ditlevsen ogJette Madsbøll meldte sig.

4. Afdelingsbestvrelsens beretnins.
Beretningen var uddelt på forhånd så der var ingen grund til at læse den op
igen.

Spørgsmål til beretningen.
Merete Ditlevsen har svært ved at holde sit toilet fri for gule streger og kalk,
hun har prøvet alt. Formanden forklarede at man skulle henvende sig på

ejendomskontoret og få vedligeholdes papirer fra Enco, som fortæller hvad
man skal gØre ved det.
Jette Madsbøllvil høre om hvornår de nye vinduer og gavle skulle i gang.

Formanden fortalte at vi afventer tilbud, men at KAB er i fuld gang. Derudover
ville hun høre om hækken ned mod tandlægen, Jette fik at vide at det grønne
udvalg havde det med på listen fra gennemgang, sammen med en masse andre
ting
Otto Gøse forklarede hvorfor man ikke kunne isolere gavlene, at det var den
måde, det var bygget på gjorde det umuligt, at hulrums isolere.
Jeanne Jørgensen ville høre om toilet højder. Formanden fortalte at
følgegruppen havde fået at vide at det ville der med sikkerhed ikke blive gjort
noget ved, da toiletterne virker og der ikke er "fejl" på dem. Formanden
fortalte at den eneste mulighed var at køre en retssag mod DJ.
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Der var ikke flere spørgsmål til beretningen.
Beretningen blev derefter sendt til godkendelse.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

5. Godkendelse af afdelingens resnskab for 2018 V. Helene H. Østereård
Regnskabet blev enstemmigt god kendt.

6. lndkomne forslag vedr. budget: Forslag nr. 1B, 28,38,48

18. Ændrine af låse til hoveddøre.
Adam spurgte om det ikke var lettere med en fysisk nøgle? Formanden sagde
at så var der ingen grund til at have vores brik system. Ejendommens vagt firma
SSG. har en fysisk nøgle og de er som regel hurtige til at komme.

Bestyrelsen stillede et ændringsforslag til 18.

Afdelingsbestyrelsen undersøger muligheder og priser på ændring af låse på

hoveddøre.

(Formanden forklarede at hvis der kunne findes penge i budgettet ville man
kigge på det i år).

Ændringsforslaget blev vedtaget med.

100 for
8 imod.
0 hverken for eller imod.

2B. Forhøielse af earageleie.

Afdelingsbestyrelsen forslog forhøjelse af garagelejen med 50 kr. fra 150 kr. til
200 kr. Der har ikke været forhøjelse at garagelejen i mange år. Der skal nogle
flere penge til vedligeholdelse.

Forslaget blev vedtaget med.

100 for.
4 imod.
4 hverken for eller imod.
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3B. Røealarmer i kælder (forslae fra 2018).
Afdelingsbestyrelsen har fået et tilbud fra Fibotek på røgalarmer i kældre som
lød på 107,000 kr.

Fibotek anbefalede ikke at opsætte r6galarmer i vores kældre da det ikke ville
have den store virkning.

Forslaget blev nedstemt med.

102 imod.
2for.
4 hverken for eller imod.

48. Neutralisering af vaskeri.
Forslag giveren var ikke tilstede men blev behandlet.

Forslaget blev nedstemt med.

110 imod.
0 hverken for eller imod.
0 for.

7. Godkendelse af budset for 2020 (principeodkendelse) V. Helene H. Østereård
Budgetter for 2020 blev enstemmigt godkendt.

8. lndkomne forslas: Forslag nr. 1,2,

Forslag 1: Regler for sarageleie.

Udlejning af garager på Kobbervej / Kiselvej er bestemt af nogle regler i KAB.

Afdelingsbestyrelsen mener at det må være rigtigt at have vores egne regler /
retningslinjer på skrift med hensyn til leje, bytning og brug af vores garager

Forslaget blev vedtaget med.

110 for.
0 imod.
0 hverken for eller imod
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Forslag 2: Tilføielse af præcisering til husorden (husdvr)
Formanden forklarede grunden til bestyrelsen ændring med tilføjelsen til
husordenen. Da man gerne vil gØre det lettere for alle at forstå hvad der
menes.

Der var lidt utilfredshed fra nogle i salen med forslaget.

Forslaget blev vedtaget med.

98 for.
5 imod.
6 hverken for eller imod.

9. Vals af formand for 2 år:
Finn Pedersen blev genvalgt.

l-0. Valg af 2 afdelinssbestvrelsesmedlemmer for 2 år.
Nikolaj Kjær blev genvalgt.
Kim Rosenberg blev genvalgt.

11. Vals af 2 suppleanter for l- år.
Tove Blidvang, Merete Ditlevsen og Pia stillede op og der skulle derfor
stemmes.

Tove Blidvang fik 51 stemmer.
Merete Ditlevsen fik 40 stemmer
Pia Holberg fik 69 stemmer
Og så var der 15 blanke stemmer.

Så det var Pia og tove der fik de 2 suppleant pladser.

l-2. Valg af repræsentantskabet: Kutyme at der vælges fra bestyrelsen.

Det blev vedtaget at bestyrelsen forsætte med at vælge fra bestyrelsen til
rep ræsenta ntska bet.

13. Eventuelt.
Merete Ditlevsen spurgte hvorfor der ikke var opsat p-skilte alle steder i

bebyggelsen, og kun nogle steder. Dette vil bestyrelsen tage op med
ejendomskontoret.
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NB. Der kom et lejemål sent, til efter Budget forslag 3B og det er
grunden til at der er 2 stemmer mere fra budgetforslag 48 og frem til
sl ut.

Formand: Finn Pedersen.

Dirisent: Tommv Tensen
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