
Bestyrelsesmøde 2021JUN30 

Tilstede: Anette, Maria, Jens, Kristina, Michael og Lise 

 

1. Info fra ejendomskontoret/KAB/Herlev boligselskab 

 

Der er kommet spørgsmål til lågen. Der er mange forskellige indgange til vores forhaver. Så 

beboerne må selv bestemme, hvilken låge der benyttes og der må opsættes hegn til at udfylde 

mellemrummet mellem låge og hæk, men det skal være den samme type som lågen af mærket 

country og skal enten være 100cm eller 150cm. 

Der er kommet en forespørgsel fra Herlev boligselskab, om vi i afdelingen ønsker lade standere og 

delebiler. Vi vil lave en undersøgelse hos beboerne før Herlev boligselskab får et svar. 

Der er kommet et skab til farligt affald i affaldsøen på VPV, hvor nøglen er i nøgleboksen. De er 

kommet i tvivl om, at det er lovligt. Så det undersøges og der vil komme en udmelding. 

 

2. Punkter fra afdelingsmødet 

P-vagtordning: Bestyrelsen udarbejder en basis pakke, hvor reglerne fra husordenen er indskrevet 

og så forskellige tilvalgsmuligheder, som beboerne ved et ekstraordinært afdelingsmøde kan 

stemme om. Når ordningen er defineret, så indhentes der 3 bud. 

 

Bump og skiltning: Skilte med legende børn 15km/t en til hver vej, samt 5 bump, 2 til MJV, 2 til VPV 

og 1 mere til KRV og bestilles til indkøb og opsætning af ejendomskontoret. 

 

Privatisering af legeplads: Der skal undersøges om vi kan privatisering af legepladsen, så der kan 

sættes et skilt op om, at legepladsen er for ejendommens beboere. 

 

Havelåge i hæk: Peter Rørbye undersøger 

 

Hjertestarter: Vi afventer og ser, om p-vagts ordningen kommer med hjertestarter. 

 

Vibrationsmåtter: Carsten er på sagen og skal omdeles bestillings sedler i postkasserne, så de 

beboere, som ønsker måtten kan få den. 

 

3. Punkter fra tidligere: 

Cykling forbudt skiltning: Der sættes cykling forbudt skiltning på det store områdeskilte. 

 

Cykelparkering: KAB har rykket på svar fra Herlev kommune, men intet nyt. 

 

4. Udvalg: 

Der nedsættes et grønt udvalg. Medlemmer: Kristina og Anette. Hvis beboere ønsker deltagelse i 

det grønne udvalg, så kan de skrive til bestyrelsesmailen, hvorefter de vil kontaktes. 

Der findes også et fælleshus udvalg, som beboerne kan være med i, det kontaktes vha. 

fælleshusmailen. 



Hvis beboerne har lyst til afholdelse af fx loppemarkeder eller andre arrangementer, så kan 

beboerne kontakte bestyrelsen på mail. Hvis der er behov for fx annonce i avisen, så kan der kigges 

på det. De økonomiske rammer for arrangementer, vil blive besluttet. 

 

5. Spørgsmål fra bestyrelsen til KAB/Herlev boligselskab  

Hvad har bestyrelsen af økonomisk råderum? 

Har vi mulighed for storskrald? 

Har vi garanti på de plantede hække, som blev plantet som erstatning for de døde? 

6. Møder: 

Møderne afholdes så vidt muligt den sidste uge i måneden 

Næste møde: mandag d. 30/8-21 kl. 19.00 

 

7. Opgave liste 

Opgave Formål/Beskrivelse Tovholder Udvikling 

Storskrald Er det noget vi betaler 
for eller kan det ordnes 

Michael Forhører hos EK 

Elbiler, delebiler og 
ladestandere 

Herlev Boligselskab – 
undersøgelse 

Kristina, 
Anette 

Svar senest 1. august 2021. 
 
Laver skrivelse til omdeling for 
beboernes tilkendegivelse. 
 
Formulere svar og resultat kommer 
senere. 
 

P vagt Ordning Udarbejde forslag til 
afstemning. 

Bestyrelsen 
 
Lise 
udarbejder 
forslag/ 
basispakke 

Bestyrelsen udarbejder parameter. 
 
Ekstraordinært afdelingsmøde afholdes 
til diskussion af parameter. 
 
Når parameter er fastsat indhentes tre 
tilbud. 

Fartbump og skilte Stemt for 06/2021 
 
Penge afsat i budget 
21/22.  
Skal iværksættes. 

Kristina Bestilles hos Ejendomskontoret. 
 
5 vejbump, så der er 2 på hver vej. 
 
Skilte med legende børn og anbefalet 
15km/t. En på hver vej ved indkørsel. 

Privatisering af 
legeplads 

Stemt for 06/2021 
 
Ideer skal på bordet, 
undersøges og 
godkendes af 
kommune. 

Maria Kontakter kommunen og søger 
dispensation til opsætning af skilte. 

Hul i hæk Stemt for 06/2021 
 

KAB KAB kontakter kommune ang. 
dispensation. 



Man skal have lov til at 
lave et hul i hækken, så 
man kan komme ind og 
ud af sin matrikel på 
begge sider. 

Hjertestarte Stemt for 06/2021 
 
Evt. med i P ordning 
alternativt undersøges 
ang. anskaffelse og 
opsætning. 
 
Evt. søg hos Trygfonden. 

  

Vibrationsmåtte Stemt for 06/2021.  
 
Udbedring af rystelser. 

EK Flertal til afdelingsmøde og Carsten bad 
forslagsstiller Ole om at sende mail, 
hvor man kan anskaffe måtten til ca. 
150,- 
 
Det blev endvidere besluttet at man 
”bestiller” hos EK via en seddel, som 
lægges i postkasserne og man selv er 
ansvarlig for at installering af måtten 
under maskinen/maskinerne. 

Tekst til 
nuværende skilte, 
da vi ikke 
umiddelbart må 
sætte skilte op. 

Besluttet i bestyrelsen 
 
Nudge/opmærksomhed 
på legende børn, fart 
samt cykling forbudt på 
stier 

Michael Tekst er aftalt i bestyrelsen 
 
”Legende børn – kør langsomt” 
 
”Cykling forbudt på stier” 
 
Sendt til Carsten (EK), som har kontakt 
til firma, vist nok gennem KAB. 
 
Han sender eksempel fra anden 
boligforening, hvor der også er små 
ikon/billeder for at skærpe 
opmærksomheden. 
 
Carsten foreslog kun på yderside (ud 
mod vej) af skilt. Jeg synes både ind og 
udvendig, så man ikke kan undgå at 
lægge mærke til det, når man f eks 
holder og venter på at kører ud. Og 
merudgiften må være minimal. 
 
Rykket for svar 30/6-2021. 
 
Fik en snak med Carsten og Ole som 
havde fået andre forslag fra firma. 
 



Vi skal ikke have legende børn, da det 
kommer sammen med Fartbump. 
 
Vi skal ikke have flere skilte op 
 
Print til nuværende oversigtsskilte med 
cykling forbudt på stier er det eneste vi 
ønsker.  

 

8. Evt. 

Intet 


