
Referat fra bestyrelsesmødet 2019JUN12 

 

Tilstedeværende: Kjeld, Leif, Lars, Thomas, Jannick og Lise 

 

1. Referat fra sidst 

Beslutning: 

Godkendt 

 

2. Meddelelser 

Havelåger: KAB skriver til kommunen om et møde, hvor KAB kan få klare retningslinjer fra 

kommunen. 

Glasinddækningen ved indgangen: Det tages med kommunen på samme tid som havelåge. 

Facadegavle med indkigsproblemer: Beboerne er kommet med pæne forslag, som stemmer 

overens med reglen om fællesområde adgang. Bevoksningen bliver kirsebærlaurbær, mens en vil 

have bøgehæk. 

Formandsmøder: Kjeld er blevet indkaldt fra KAB. Kjeld tager afsted og ser, hvad det er. 

Græs ved p-pladser ved MJV og VPV: De vil ikke slå græs der, når bilerne er der. Beslutningen er, at 

der ikke skal slås græs der. 

Bøgehæk: De visne bliver ikke erstattet. Det ses på under byggesager. 

Private haver: Der henstilles til, at beboerne får slået deres græs og luget ukrudt i egen have. 

Nørrevang skal stå pænt. 

 

3. Status på afdelingens hjemmeside 

Herlev boligselskabs tilbud er en envejs kommunikation fra bestyrelsen til beboerne. Der er 

oprettet en mail til bestyrelsen. Der er mulighed for booking af fælleshus vha. hjemmesiden. Der 

kommer en skrivelse ud omkring hjemmesiden til beboerne. 

 

Beslutning 

Vi lader hjemmesiden køre lidt og ser, hvad der sker. 

 

4. Rådighedskonto og vedligeholdelseskonto 

Det nye budget starter d. 1/7-19. 

Filtrene til genvækstsystemerne skal skiftes hvert halve år, hvis garantien skal holde. 

 

Beslutning 

Tallene gennemgås, når vi overgår til nyt budget år. 

Der indkaldes til et ”Lær dit system at kende” møde. Thomas har opgaven ca. September 2019. 

 

5. Status legepladser 

Der er kommet tilbud på legeplads til 250.000kr. Det kan dække de 2 lege/opholdsområdet. Der er 

et nyt møde d. 19/6-19. Legepladsgruppen har beslutningsret over legeplads indkøb. Indkøb skal 

ind over byggesagen, da det er der pengene ligger. 

 

6. Eventuelt 



Fælleshus: Fælleshuset sætter en seddel op på dørene, hvor der står, at man ikke må spille musik 

for åbne døre og vinduer. Der har været nogle klager over dette. 

Læhegn/mobilhegn: Læhegn skal sættes lige indenfor hækken. 


