
  Kobbervej / Kiselvej.   November 2022 

Herlev 1  

Side 1 af 2 
Mail:   bestyrelsen@akbherlev1.dk 

Web:  www.akbherlev1.dk 

 
 

Referat af AB møde - Onsdag d. 09. november 2022 kl.18:00 
 

Tilstede: 

Finn Pedersen (FP)  

Tove Blidvang (TB) 

Nikolaj Kjær (NK) 

Nicklas Gammelgaard-Pedersen (NGP) 

Karina Rasmussen (KBR) 

Johnny Kurt Kristensen (JK) 

 

Afbud: Kim Rosenberg (KR) + Pia Holberg (PH) 

 

1. Valg af ordstyrer: Nikolaj 

 

2. Valg af referent: Karina 

 

3. Kontorvagten, Finn: 

Besøgende:  Lisbeth Madsen, Kobbervej 23, st.th. – spurgte ind til altandøre og fik lidt info om 

dette. 

Postkassen: Maggie Påske, Kiselvej 7B, st.th. – ønsker mere info om hvad der har været aftalt i 

Grønt udvalg tilbage fra 2007, vi foreslår hun tager dette op på næste afdelingsmøde. 

Mail: Jeannette Frandsen, Kobbervej 5, st.tv. – ang. Tørrerum problem, har forsøgt EK om 

problemstilling ved tændt varme og åbent vindue i tørrerum. EK tager fat i beboer. 

 

4. Godkendelse af referat fra d.12.10.2022: Referatet blev godkendt 

 

5. YouSee: Undersøgelse vedr. mange fejl på TV fra YouSee 

Der er modtaget skriv fra YouSee med 26 fejl indmeldt i år, nogle er beboers egne fejl og andre er 

fra YouSee’s side. Derfor opfordrer vi ALLE beboer til at fejlmelde til YouSee ved fejl. Derudover har 

EK ikke noget med YouSee og gøre og kan derfor ikke afhjælpe problemerne.  

Se ejendommens egen hjemmeside for hvordan der fejlmeldes. 

 

6. DKTV: Afventer installation fra DKTV 

 

7. Fra afdelingsmødet: 

Undersøge vedr. installation af blødtvands anlæg. Der er ingen pris på dette endnu, vi afventer 

tilbud BWT og Breunning. 

Undersøge vedr. parkering og ladestandere. EK undersøge pris på 1 til 100 tegning. Nikolaj og Karina 

arbejder videre med dette. Foreslår modtages gerne. 

 

8. Ejendomskontoret:  

Fra: 

Overskuds penge der har været afsat til maling af baldakiner, dette bruges på trappeopgave og 

vaskerier. 

Kældergange og tørrerum, males af EK – tages løbende. 
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Til:  

Parkering vedr. renovering. Evt. låne p-pladser udenfor arbejdstid på Kobbervej 8 (tidligere EDC 

grund) – EK har forsøgt, at få kontakt til dem, desværre uden held. 

 

9. Vinduer og isolering: Er i gang med udskiftning. Radiatorer. 

Hvis der opleves fejl, mangler eller skader opfordres beboer til at tage billeder med datoer så dette 

kan bruges til fejl og mangler gennemgang som kommer senere.  

 

10. Aftræk, udluftning emhætter: Evt. svar fra Herlev Kommune. Pia og Tove, vi afventer.  

 

11. Vaskeri: Udskiftning af vaskemaskiner. Fra sidste møde, tilbud hentes/afventer. 

 

12. Indslag fra bestyrelsen: Ingen indslag fra bestyrelsen. 

 

13. Eventuelt: Samarbejdsdag – planlagt d. 25/11-22 og alle er informeret.  

 

Tak for i aften. 

 

 

                        QR-kode til AKB´s hjemmeside 
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