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Referat af AB møde 
Onsdag d.11-08-21 

 
 

 
Tilstede: 
Finn Pedersen (FP) 
Tove Blidvang (TB) 
Nikolaj Kjær (NK) 
Pia Holberg (PH) 
Tommy Jensen (TJ) 
Mathias Ahrnkiel (MA) 
Ejendomskontoret (EK) 
 
Afbud: 
 
 

1. Valg af ordstyrer. 
Nikolaj 

 
2. Valg af referent. 

Pia 
 

3. Kontorvagten. (Tove) 
Brev fra beboer Nina Møller, Kobbervej 25, 1.sal th vedr. ubehagelige oplevelser ved 
garagerne.  
Brev fra beboer Kirsten Glaring, Kiselvej 23 st.tv vedr. støjgener fra Hjortespringvej. 
Forslag til ændringer i husorden samt opsætning af støjværn skal sendes ind som forslag 
til afdelingsmødet d. 06-09-21.  
Begge beboere orienteres om dette af bestyrelsen. 
Ingen mails i indbakken. 

 
4. Godkendelse af referat fra d.09-06-21 
      Referatet er godkendt. 

 
 

5. Vinduer & isolering – Ekstra afdelingsmøde d.16-06-21 
a. Der var stemmeflertal for udskiftning af vinduer og isolering.  
b. Emhætte aftræk contra kulfilter – AB undersøger tingene nærmere.  

 
 

6. Faldstammer stigestrenge: 
a. Afventer stadig KAB Byg 

 



Kobbervej / Kiselvej.                                                                 August 2021. 
 

Side 2 af 2 

 

 
 

7. Konflikthåndtering 
Kort orientering vedr. konfliktmægling. 
 

 
8. Allonge vedr. YouSee 

Afstemning foretaget. Flertal for at beholde YouSee. 
 

 
9. Fra og til ejendomskontoret 

a. SMS-tjeneste? – Er oppe køre. 
b. Opretning af altaner/markiser – Tilmeldinger er modtaget. Firma til dette kontaktes. 
c. Priser på renovering af boldbane – Pris er på plads. Udføres i 2022 
d. Området som helhed – EK arbejder hårdt på at vedligeholde det hele. 
e. Bemanding på EK. Samt aflysning af kontortider (onsdag aften) – information om 

lukning skal på hjemmesiden samt på døren. Hvis ingen på EK kan lægge på 
hjemmesiden så kontakt en der kan.  

  
 

10. Udvidelse af Hjortespringvej på vores område 
Herlev kommune skal rette et hjørne af ved Hjortespringvej/ Ringvejen ved Rundingen.  
Cykelsti m.v. skal rykkes 1 meter til 1,5 meter.  
 
 

11. Afholdt budgetmøde d.10. August 2021 
Der blev afholdt budgetmøde. 
 

12. Afdelingsmøde d.06-09-21 
a. Bestilt lokale  
b. Dirigent Bjørn Petersen (ok) 
c. Forslag fra beboere samt orientering fra AB, skrives d.22-08-2021  
d. 1.indkaldelse d.02-08-2021  
e. 2.indkaldelse d.28-08-2021  
f. Genopstilling af medlemmer på valg. Nikolaj & Tove. 
g. Forslag fra bestyrelsen  
h. Forslag fra beboere 

 
Alle ovenstående punkter er gennemgået. 

 
13. Indslag fra bestyrelsen. 

Ingen indslag 
 
14. Eventuelt. 

Hjemmesiden skal opdateres med nye farver m.v. 
 

15. Tak for i aften. 


