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Bestyrelsesmøde d. 21/10-20 

1. Deltagere: 
Thomas, Leif, Kjeld, Michael og Lise 
Michael træder ind i bestyrelsen i stedet for Jannick, som er fraflyttet bebyggelsen. 
 

2. Økonomi: 
Vi har fået det ureviderede regnskab der udviser et overskud.  
Det er det første rigtige helårs regnskab. Prioritets omkostningerne er nu også blevet fastlagt, 
hvilket ikke har været tilfældet før. 
 

3. Referat fra sidste møde: 
Godkendt og lagt op 
 

4. Adgang til Bestyrelsens Mail – ind/ud: 
5. Der er aftalt arbejdsgang for opsætning af mail, registrering af henvendelser samt svar til beboere 

på henvendelser. 
Alle officielle mails fra afdelingen bør komme fra bestyrelsesmailen til beboere såvel som eksterne 
parter. Til udsendelse af referat til gennemlæsning inden godkendelse kan privat mail benyttes. 
 

6. Genplantning af hækplanter: 
Det er en mere besværlig sag pga. at vi er en ny bebyggelse. Der skal køres jord ud og bringes ny 
ind. Denne gang vil vi have garanti på planterne. Gartneren har givet et tilbud og genbeplantningen 
påbegyndes omkring månedens skift. Der genplantes ikke hækplanter under udhængende på 2 
etagers ejendommene, da disse ikke vil overleve. 
Prisen betales af bebyggelsen, men bestyrelsen vil forsøge at få Herlev boligselskab til at dække 
udgiften. 
 

7. Havelåge - åbning for ansøgninger: 
KAB er nu klar til at modtage ansøgninger til havelåger. Der er givet en 3-årig dispensation til 
afdelingen, men det er den individuelle beboer, der skal søge hos KAB. Der lægges info ud på 
hjemmesiden. KAB kommer med tegning over låge og opsætning, når ansøgningen godkendes. 
 

8. Skilte: 
Der står i lokalplanen, at der ikke må opsættes skilte i området. (indsæt jpeg af bestemmelsen) 
Det gør, at bestyrelsen ikke umiddelbart kan opsætte cykling forbudt skilte eller lignende på 
området. 
Der findes et generelt problem i boligområdet med, at folk kører for stærkt. Der har været en 
underskrift indsamling for hastighedsnedsættende skilte på VPV, da det er en lang vej, hvor nogle 
kører virkelig stærkt. Dette medfører utryghed hos beboerne. 
Hastighedsnedsættende skiltning skal der gives tilladelse til af politiet og bestyrelsen vil rette 
henvendelse til dem og lave en forespørgsel. 
Beboerne har ikke fremsat ønske om bump, men det kan overvejes, hvis hastighedsbegrænsningen 
ikke godkendes af politiet, om bump. 
Thomas vil tage opgaven at kontakte politiet. 
Der foreslås at sætte klistermærker/skilte på de allerede opsatte oversigtsskilte ved indgangene til 
de tre veje. Disse klistermærker/skilte vil ikke være lovmæssige, men vil måske få folk til at tænke 
på deres hastighed i vores område. 
Kjeld kigger på, klistermærker/skilte. 
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9. Ansøgning om dispensation til rækværk under udhæng: 
Der ansøges hos kommunen om tilladelse til at opsætte stakit i stedet for hækplanter under 
udhængene på 2 etages blokkene. Etableringen af stakit eller genplanting af hækplanter vil blive på 
beboernes regning. 
 

10. Cykelparkering: 
Der er 3 asfalterede områder på vendepladserne, som nu vil få opsat cykelholdere med plads til 10 
cykler. Cykelholderne vil ikke få skur/tag/læ pga. dette vil stride i mod lokalplanen. 
Knallerter/scootere bør stå ved cykelholderne, da disse betegnes som cykler og ikke motorcykler og 
dermed ikke må optage p-pladser. 
 

11. Eventuelt 
Onsdag d. 28/10-20 om formiddagen er der møde i Herlev kommune omkring haverne ved blokken 
for enden af MJV. Herlev boligselskab er indkaldt, ingen i bestyrelsen deltager, da vi ikke er blevet 
indkaldt af kommunen. 


