
Referat af bestyrelsesmøde d. 11. september 2019 

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

 

1. Meddelelser 

Ejendomsskat vurdering: Bestyrelsen vil have, at KAB tager ejendomsskatten op til afprøvning. Der 

er ikke sket noget, så der er blevet rykket for svar. Kjeld har fået et internt KAB-notat, hvor de siger, 

at der ikke er noget at komme efter, men KAB har ikke prøvet det. 

 

Boliger med indkig: Der er 6 boliger, som har indkigs problemer. Idéen med beplantning er sendt til 

KAB, så de kan undersøge sagen, men der er ikke sket noget. 

 

Havelåger og vindfang: KAB skulle tale med Herlev kommune, men der er ikke sket noget. 

 

Bestyrelsen inviterer Kurt (Herlev boligselskab) og Peter (KAB) til møde, så vi kan tale om, hvad der 

kan forventes fra begge sider af. 

 

Der har været en gruppe intern KAB uddannelseskursister, de var vældig imponerede over 

bebyggelsen. 

 

Kjeld har bedt om en plan over, byggeregnskabet og årsgennemgangen af boligerne, så bestyrelsen 

kan følge med og sikre, at der ikke misses nogen deadlines. 

 

Fordelingsnøglen til ejendomsfunktionærerne: Der er stadig lidt tvivl om, hvorvidt vi får, hvad der 

betales for i årsværk. Der bliver observeret til næste års budget. 

 

2. Regnskabstal 

Leif skal på regnskabskursus i slutningen af september, hvor han kan få svar på spørgsmål. 

 

Der er nogle ting på 2018/2019 regnskabet, som bestyrelsen ikke kan forstå, er i regnskabet. 

Regnskabet indeholder for poster fra før 1. december, hvor budgettet ikke var trådt i kraft. Det 

tages op på mødet, som bestyrelsen indkalder til. Regnskabet er færdigt i løbet af september 

måned. 

 

3. Status legepladser 

Der er blevet hentet konkrete bud på en legeplads, som vil ligge på det store område. Der afventes 

tilbud på legepladsen. 

Fjernelse af jord kunne blive vha. en arbejdsweekend, hvor vi fordeler jorden rundt omkring i 

området. 

Målet er, at legepladsgruppen har taget beslutning om en legeplads i november og byggearbejdet 

begynde ca. april/maj. 

Bestyrelsen ønsker tilføjelse af flagstang til projektet. Herlev boligselskab har givet flag til andre 

afdelinger. 

 

4. Status fælleshus 



Økonomien for fælleshuset vil give underskud for budgetår 2019/2020. 

 

Der er et ønske fra beboerne om forbedring af akustikken. Der arbejdes på sagen og der bliver 

hængt billeder op lørdag d. 17. september, som forhåbentlig vil tage noget af problemet. 

 

5. Parkering samt ordensregler 

Der er et ordensreglement, men dette er et generelt reglement, som ikke er tilpasset Nørrevang. 

Der er nogle, som ikke holder deres haver. Ordensreglement skal printes og uddeles ud, sammen 

med en opfordring til at komme med kommentarer. Kjeld sikre, at dette bliver gjort. 

 

Parkering: Der er generelle problemer med, at folk holder på vendepladserne og 

handikappladserne uden handikaptilladelse. 

Der må kun parkeres på de afmærkede parkeringsbåse. 

 

Parkeringsvagter: Der kommer tilbud fra forskellige parkeringsvagtordninger. Der er et selskab, som 

tilbyder en hjerterstarter gratis i 3år, hvorefter den overtages af Nørrevang. Alle selskaberne 

tilbyder app løsninger, hvor der kan give tilladelse til gæsteparkeringer. Kjeld går videre med det. 

Der skal undersøges, om det vil begynde at koste Nørrevang noget, hvis der gives over x antal 

gæster pr år. 

Der kan eventuelt tages en beslutning til næste møde i oktober. 

 

6. Eventuelt 

Festudvalg: Der er arrangeret både sommerfest og julefest. Der skal tænkes over udgifterne, så det 

ikke giver underskud. 

 

Juletræer: Der skal opsættes juletræer med lys på nogle af de grønne områder i december. 

 

Nabohjælp: Der er mange beboere, som er tilmeldt nabohjælp. Så der skulle gerne komme de store 

skilte op ud mod vejen. Ejendomsfunktionærerne har sagt, at skiltene kommer op. Lise rykker på 

det. 

 

Knust rude på VPV: Sagen er i gang og lejer er pt tilfreds. 

 

Projektor: Kjeld tager sin med. 

 

Hjemmeside: Det har taget længere tid at opdatere systemet fra KAB’s side af. Nu kommer 

hjemmesiden op og kører med, hvad vi har. 

 

Repræsentantskabsmøde: Der er repræsentantskabsmøde i organisationen, hvor de gerne vil være 

her. De afholder udgifterne, dog skal vi bestille maden. Kjeld melder tilbage, at de er velkomne. 


