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Referat af AB møde 
Onsdag den 10.11.2021 kl. 18.00 

 
 

 
Tilstede: 
Finn Pedersen (FP) 
Tove Blidvang (TB) 
Nikolaj Kjær (NK) 
Pia Holberg (PH) 
Karina Rasmussen (KBR) 
Kim Rosenberg (KR) 
EK (NGP) 
 
Afbud: 
 

1. Valg af ordstyrer. 
Nikolaj 

 
2. Valg af referent. 

Pia 
 

3. Kontorvagten. (Karina) 
Brev fra beboer, Jytte & Kim Jensen, Kobbervej 13, st.th vedr. evt. montering af lampe i 
gavlen, da der er mørkt om aftenen. – EK undersøger priser m.v. TB kontakter beboer 
og forklarer. 
 
Mail fra beboer, Fatima, Kobbervej 33, st.th vedr. husorden om husdyr og hegn samt 
ros for håndtering af den dårlige stemning på afdelingsmødet d.06.09.21. 
Naboen på Kobbervej 33, st.tv har både hund og et hegn i haven, hvilket er i strid med 
vores husorden. EK tager hånd om dette asap. PH besvarer henvendelsen fra beboer. 

 
4. Godkendelse af referat fra d. 13-10-2021 

Referatet blev godkendt. 
 

5. Fra kontorvagt d.13.10.2021 vedr. Boblberg (NK) 
Boblberg er et socialt netværk på tværs af almen bebyggelse. 
Det kan bruges til f.eks. arrangere sociale begivenheder med osv. 
Boblberg kontaktes for evt. flyers eller noget i den stil som reklame til beboerne. 
 

 
6. Vinduer og isolering: Følgegruppemøde d.08-11-2021 

Generelt et godt møde. Næste følgegruppemøde er d.10.01.2022 
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7. Aftræk, udluftning emhætter: Afventer Herlev Kommune 
 

8. Faldstammer & stigestrenge:  
Afventer Rikard 

 
9. Parkeringspladser: Afventer møde med Herlev Kommune 

 
10. Fra og til ejendomskontoret: 

a. Opretning af altaner – der skal laves 2 prøver i første omgang for at kunne få oplyst 
en pris.  – 2 prøver er lavet – afventer tilbud. 
Justering af markiser – Tilbud er accepteret og EK er i gang med at varsle beboerne. 

b. Husorden revideres, udsendes til beboerne. Er revideret og er sendt ud til 
beboerne. 

c. Bemanding/kontortid på EK. – der søges efter mere bemanding. 
Vagttelefon på EK er indført om fredagen fra 11-15. 

 
 

11. Indslag fra bestyrelsen:  
Ingen indslag fra bestyrelsen 
 

12. Eventuelt 
Personale/samarbejdsdag for bestyrelsen og EK – dato er fastsat. 
Hjemmesiden – Nyt design er under udvikling og release er snart på plads. 
 

13. Tak for i aften 
 
 
Således forstået. 
Pia. 
 

  


