
Referat bestyrelsesmøde den 23. oktober 2019 

(møde flyttet fra 9. oktober) 

 

Deltagere: 

Kjeld, Lise, Thomas, Michael Jannick, Leif 

Til punktet Regnskab 011218-300619 deltog Regnskabskonsulent Helene Hagemann Østergaard 

fra KAB 

Fraværende: Lars 

 

Dagsorden 

1 Referat af september  

2 Meddelelser 

3 Regnskab 1. december 2018-30. juni 2019 

4 Årsgennemgang 

5 Legeplads 

6 Juletræ 

7 Havelåger 

8 Fælleshuset, akustik problemer 

9 Evt. 

 

Ad 1 

Godkendt 

 

Ad 2 

Beplantning ved gavle 

Der er nu givet tilladelse til, at de beboere ved ende gavle, der har ansøgt bestyrelsen om det, kan 

beplante området ud for deres gavle. (6 steder). 

 

Parkeringskontrol 

Det er observeret, at der ofte foretages parkering i bebyggelsen af udefra kommende (typisk 

personale til Herlev Hospital). Derfor er der etableret kontakt til et parkeringsselskab, og der er 

møde med dem den 24. oktober. Det koster ikke afdelingen noget, og i tilgift får vi opsat en 

hjertestarter. 

 



Ad 3 

Helene deltog for at besvare spørgsmål fra bestyrelsen 

Regnskabet viser et mindre overskud, der overføres til henlæggelser. 

Regnskabet afventer Revisionens færdiggørelse 

 

Ad 4 

Der foretages årsgennemgang i byggesagen af administrationen i henhold til de af beboerne 

indleverede punkter. Varsling er udsendt af KAB. 

 

Ad 5 

Legepladsudvalget er nu færdig med deres arbejde, og har til bestyrelsen indleveret deres oplæg 

til en legeplads til godkendelse. 

Bestyrelsen godkendte oplægget. 

Legepladsen anlægges på plænen ud for MJV udfor nr. 19-21 

Forventes at kunne tages i brug medio maj 2020. 

Oplægget inkluderer en flagstang, der snarest opsættes i bebyggelsen. 

 

Ad 6 

Der indkøbes 3 stk. juletræer med klump til bebyggelsen. I december måned vil de blive beklædt 

med lyskæder. 

 

Ad 7 

Herlev Kommune vil give dispensation for lokalplanen i tre år, hvad angår havelåger. 

Der er følgende krav til dispensationen. Lågerne skal være transparente, sorte og ens for alle. Der 

er også krav til hvordan de skal placeres 

Bestyrelsen vælger låge og offentliggør det overfor beboerne. 

 

Vedrørende selvbygger ”skur” på KRV. 

Bestyrelsen er vidende om. at Administrationen har bedt beboer om, at det ulovligt opførte ”skur” 

fjernes, da det er i strid med råderetsreglementet og lokalplanen. 

 

Ad 8 

Der igangsættes akustik forbedrende tiltag i Fælleshuset, ved hjælp af loftsplader. 

 



Ad 9 

1års fødselsdag i bebyggelsen 

1-års fødselsdag og julearrangement slås sammen til en begivenhed 

 

Græsslåning ved parkeringspladser 

Der tages kontakt med Carsten på EK med henblik på, at beboerne informeres om græsslåning på 

p-pladserne, således at beboerne kan nå at flytte deres biler inden græsslåning. 

Det er også bestyrelsens ønske, at man på de smalle grønne områder ved p-pladserne planter vilde 

blomster til gavn for insekter og miljø. Således er græsslåning faktisk ikke nødvendigt disse 

steder. 

 

Ref: Leif 


