
   

Referat af bestyrelsesmøde d. 13/05/2020  

  

1. Valg af referent  

Lise og Leif, da Lise var nødsaget til at gå pga. arbejde. 

2. Deltagere 

Michael, Thomas, Jannick, Leif, Kjeld og Lise 

3. Fremlæggelse af forretningsorden for bestyrelsen 

o Indkommende henvendelser fra beboerne tildeles et nummer ved modtagelse, så bestyrelsen kan 

holde øje med, hvilke er blevet behandlet. Efter at have fået tildelt et nummer tages henvendelse op 

på et bestyrelsesmøde 

o Forretningsorden vedtages, genoptages til næste møde, så der kan komme opdateringer 

 

4. Referat fra sidst 

o Godkendt uden kommentarer 

 

5. Orientering om igangværende sager 

Bestyrelsen er meget påvirket af, at der ikke er skred i sagerne pga. Covid-19 pandemien. 

o Dispensation for låger: Peter Rørbye har rykket Herlev kommune for svar, men der er ikke kommet 

svar. 

o Hegnssyns sagen: Der sker ikke noget fra kommunens side af. 

o Cykelskur sagen: Der forventes snarest en afklaring i sagen og det forventes, at sagen falder ud til 

vores side. 

o Hække: De udgåede hækplanter er blevet talt op og der laves et tilbud på nye hækplanter vha. KAB 

og en gartner. Der udtrykkes glade ved, at flere hækplanter har overlevet end antaget. Der plantes 

først til efteråret. 

o Hækplanter under udhæng: Hækplanterne underudhænget er døde. Bestyrelsen vil arbejde på en 

tegning, som viser et stakit i stedet for de nuværende planter. Dette vil dog være på beboerens 

regning og skal ligne beklædningen på huset. 

o Vejbump: Der laves et forsøgsprojekt med vejbump 

o Cykelskilte: Bestyrelsen rykker Carsten for status 

o Ventilationssystemet: Afventer Peter Rørbye KAB 

o Cykelskure: Afventer Peter Rørbye KAB 

o Aften- og natbelysning: Det er foreslået at udskifte nuværende belysning i terrænet, med pærer med 

mindre watt styrke. Jannick er tovholder sammen med Carsten fra E-K. 

o Visne “Juletræer”: Er i proces hos E-K. 

 

6. P-vagt ordningen 

o Der er udarbejdet en ordning, teksten revideres med sidste info indenfor 14 dage, hvorefter der vil 

komme en afstemning ud til beboerne. 

 

7. Henvendelser 

o Nr. 7: Tidligere afvist. 

o Nr. 8: Der er taget hånd om de visne hækplanter, se yderligere i referatet. 

o Nr. 9: Skandi-Byg kommer og flytter skellet uden beregning. 

o Nr. 10: Der må gerne plantes ny bøgehæk. 

o Nr. 11: Der opfordres til, at man selv tager kontakt, hvis dette ikke løser problemet, så kan en klage 

sendes til KAB 



o Nr. 1: I forbindelsen med p-vagtordningen vil der blive afmærket. 

o Nr. 6: Der er blevet sendt håndværkere til lejemålet. 

o Nr. 12: Der laves en beplantnings udvalg til en beplantningsdag. 

 

8. Plantedag 

o Thomas vil gerne stå for en plantedag, hvor beboerne kan hjælpe med beplantning af fællesarealet 

o Indkaldelse vil komme til beboerne 

 

Opgave liste: 

• Status på store Nabohjælpskilte til afdelingen  

• Status for vejbump  

• Status for ventilation  

• Status for lys  

• Flytning af store ”oversigtsskilte” ved indkørslen til området pga. dårligt udsyn. (KRV, MJV, VPV)  

• Brug af fællesareal til opbevaring 

o Cykler 

o Parasoller 

o Andet  

• Markvandring/Udearealer  

• Gulve  

• Bestyrelsens Facebook-side 

 


