Referat af bestyrelsesmøde 2020NOV25

1. Deltagere: Michael, Thomas, Lief, Kjeld og Lise
2. Meddelelser
KAB/Herlev boligselskab forhandler videre med Herlev kommune omkring skel problemet ved
blokken for enden af MJV.
3. Henvendelser
Alle besvaret.
4. Regnskab 2019-2020 for Nørrevang
Dette er det første rigtige regnskab, da det er for et helt år og det indeholder den endelige
finansiering. Skemagodkendelsen er gjort fra Herlev kommunes side af.
Der er oparbejdet et overskud, hvoraf halvdelen overføres til henlæggelserne efter gældende
regler, den anden halvdel overføres til resultatkontoen.
Der er blevet holdt øje med lønningerne til ejendomsfunktionærerne pga. den nye fordeling og det
ser rigtig pænt ud.
Generelt brugt mindre i driften end budgetteret til.
Der er nogle henlæggelser til hårde hvidevarer i overensstemmelse med reglerne.
5. Tilkendegivelse fra politiet om hastighedsregulering
Politiet har været ude og kigge på området. Vi kan ikke få en yderligere hastighedsnedsættelse med
de rød/hvide skilte. De har givet et par anbefalinger, som vi har ansøgt om og fået godkendt:
Legende børn E53/E54 skilte med 30km/timen (hensyntagen blå skilte) og bump 30km/time.
Politiet foreslår 3 bump på VPV, 2 på KRV og 1-2 MJV.
Prisen på indkøb og installation bliver på ca. 40.000kr alt i alt, så bestyrelsen mener, at dette skal
godkendes på et afdelingsmøde. Bestyrelsen vil komme med forslaget.
Vi får ikke tilladelse til at opsætte cykling forbudt skilte på stierne, da dette er gangstier og dermed
er det ifølge loven ulovligt at cykle på dem.
6. Bestyrelsens funktion og uenigheder
Drøftet og afklaret.
7. Ordinært afdelingsmøde januar 2021
Kjeld har talt med Kurt Rytter fra Herlev boligselskab om, hvorledes det ordinære afdelingsmøde
kan afholdes.
Da vi har 61 lejemål, så skal vi skal vi have plads til 122 personer ud over delegationen fra KAB. Da
lovgivningen gør, at vi skal have 4m2 pr person, så kan vi ikke afholde det i fælleshuset.
Vi kan ikke afvise folk ved døren, så der skal være plads til alle.
Der er en mulighed for at trække mødet, men det skal der informeres om, Herlev boligselskab skal
godkende det og bestyrelsen ønsker det ikke.
Der afventes svar fra Herlev boligselskab om, hvad vi skal gøre i afdelingen.

Bestyrelsen skal huske at lægge penge til side i budgettet til projekter i 2021, så det kan godkendes
til afdelingsmødet.
8. Eventuelt
Cykel parkering drøftet.
Der sættes penge af til juleslik omdeling i Nørrevang. Hvis der er særlige ønsker om sukkerfri slik
poser, så skal man informere om det.
Parkerings vagtordning: Drøftet og indholdet skal tages op på kommende afdelingsmøde.

