
Referat af bestyrelsesmødet 2020DEC09 

 
1. Deltagere: Michael, Thomas, Lief, Kjeld og Lise 

 
2. Meddelelser 

Genplantning af hækplanter bliver først færdig i uge 51 pga. manglende levering af hækplanter. 

En sag om vandskade i bolig ønsker bestyrelsen at blive holdt orienteret om. 

Peter Rørbye har fået besked på at undersøge mulighed for overdækket cykelskur 

Ejendomsfunktionærerne er klar til at sætte 1 bænk op ved legepladsen. 

Bestyrelsen ønsker skriftlig udtalelse omkring vores ventilations system 

Der er ikke kommet en beslutning i sagen om blokken forenden af MJV, Herlev boligselskab vil 

lægge dræn i skel eller inde på deres ejendom, samt opbygge en støttevæg i skel. 

Afdelingsmødet: Der er spurgt ind til, hvorledes vi må afholde vores afdelingsmødet under de 

restriktioner, som staten har sat. Der er flere muligheder. 

 

3. Referatet 
Referatet er gennemgået og ønskede rettelser udført. 
 

4. Budget 2021/2022 
Budgettet for 2021/2022 foreløbigt gennemgået. 
 

5. Havelåge 
Bestyrelsen har fundet en anden havelåge. Den skal forbi kommunen for at blive godkendt. 
Havelågen hedder: Plus country fås 1 bredte på 1m og 1,5m. 
Der arbejdes på en hurtig udmelding. 
 

6. Afdelingsmødet 
Der er 3 muligheder: 
1. Udskydelse af afdelingsmødet til Corona krisen tillader fuld deltagelse 
2. Begrænsning af deltagere til 1 pr. husstand 
3. Tilmelding og så kun dem der tilmelder sig må deltage 
Bestyrelsen beslutter at udskyde afdelingsmødet til restriktionerne tillader afholdelse af et normalt 
afdelingsmøde, dog skal afdelingsmødet afholdelses indenfor 1 år fra d. 26/1-2021. 
 

7. Evt. 
Der kunne overvejes at lægge fiber ind, men det skal ind i budgettet igennem et afdelingsmøde. 
Der er ved at komme gode batterier til solcelleanlægget, så vi kan gemme strømmen til ejet brug i 
stedet for at sælge det. 
Belysningen er for stærk i området, så det blænder, når man går rundt. Det tages op med Carsten, 
at der skal laves et testområde, hvor man sætter andre pærer i. 


