
Bestyrelsesmøde 27. Aug 2020 

 

Tilstede: Kjeld, Michael, Leif, Jannick, Ole og Lise 

 

1. Meddelelser 

a. Alt er begyndt at køre normalt igen på ejendomskontoret 

b. Peter har rykket Herlev kommune 2 gange omkring havelåger, men der er intet svar. 

c. Regnskabet indeholdt skatter fra byggesagen, det er der pt ikke gjort noget ved, Kjeld giver 

dem en skriftlig information 

d. Tejl: De flader ned og det vil bestyrelsen ikke tage ansvar for, så det ansvar skal placeres et 

andet sted. 

2. Økonomi: 

Der er nogle stigninger på forskellige poster, men andre poster er stadig under budget. 

Der er overskud på kontoen. 

Legepladsen blev på ca. 263.000 kr. 

 

3. Henvendelser fra beboerne 

Nr. 15: Allerede besvaret 

Nr. 16: Høj hastighed på VPV: Vi er opmærksomme på problemet og vi arbejder på 

forsøgsbumpene. Hvis der er tale om beboere, som kører for hurtigt på VPV og andre beboere føler 

sig chikaneret, så må de indsende en officiel klage til KAB. 

Nr. 17: Høj hastighed på VPV: Samme svar som nr. 16. 

Nr. 18: Due problemer: Der kan ikke umiddelbart findes en løsning på problemet. 

Nr. 19: Pavillon: Pavilloner må ikke fastgøres i eksisterende bygninger eller have område. 

 

4. Indkøb af bænke til legepladsen: 

Der vil blive indkøbt 2 bænke til 2-3 personer, som vil blive stillet op ved legepladsen. 

 

5. Glas og kummeforsikring: 

Der er indkommet et forslag fra et forsikringsselskab på 6800kr ca. om året. Det forslag 

takker vi ja til. 

 

6. Havelåger mv. 

a. Der er intet svar fra Herlev kommune skønt gentagne rykkere fra Peter Rørbye 

b. Der laves tegninger til havelågen og hegnet i skellet under udhænget på 2. etagehusene. 

Beboerne gives herefter tilladelse til at opføre hegn/låge med den udmelding, at det ikke er 

godkendt i kommunen, men vi regner med, at den kommer. 

c. Peter Rørbye får lavet tegningerne. Kjeld giver ham besked. 

 



7. Emner frem til afdelingsmøde 
a. Markvandring -Dato torsdag d. 17/9-20 kl. 18.00 start ved fælleshuset. 

i. Træer, som er gået ud, er ved at blive fjernet. 
b. Genplantning af bøgehæk 
c. Undersøgelse af, hvad prisen bliver for ordning af græsplæner 

 

8. Eventuelt 

Ingen ting 

 


