
Dagsorden 
Bestyrelsesmøde Nørrevang 

30. august 2021 kl. 19:00 

Sted: Fælleshuset 

Deltagere: Michael, Anette, Kristina, Maria, Lise, Gitte, Jens og Ole fra EK 

Afbud: Ingen 

 

1. Ole fra Ejendomskontoret deltager 

2. Info fra formanden 

a. Info fra formandsmøde i Herlev Boligselskab 

i. Kurser 

ii. Brug af fælleshus / ideer 

iii. El standere – mail fra Herlev Boligselskab sendt til bestyrelsesmail 

b. Rådighedsbeløb - mail fra Peter Rørbye sendt til bestyrelsesmail 

c. Grønt udvalg 

i. Ideer fra Peter Rørbye til hvordan man normalt gør 

3. Henvendelser fra beboere 

a. KRV21 – Fælleshuset 

b. VPV1 – Bedre nummerering af boliger ud til vejen/p plads 

4. Valg af kassér 

5. Grønt udvalg – tilbagemelding og videre forløb 

6. Drøftelse af driftsopgaver 

7. Køb af computer og printer til kassér opgaven mv – forslag fra Kristina 

8. Gennemgang og opdatering af opgaveliste 

9. Dato for næste møde 

10. Eventuelt 

 

 

 



Referat 
1/ 

Snak om driftsbudget. 

Nye hækkeplanter er ikke tilfredsstillende, men ingen garanti. Kræver pasning af beboere. 

Det er besluttet, at der bliver en ny (og sidste) runde i løbet af oktober måned (der kommer mere info ud 

herom), hvor det bliver muligt at tilkendegive, at I ønsker et antal nye hækplanter. De vil så så kunne 

afhentes på et givent tidspunkt/sted, og det vil være herefter være beboerens eget ansvar at få dem planet 

– og ikke mindst efterfølgende vandet/passet. Der vil i den forbindelse blive udleveret en lille vejledning til 

pasning af hækplanter. Og herefter er det altså den enkelte beboers ansvar, at den plantede hæk trives. 

EK skal ordne hæk ved siden af VPV 5. 

Snak om storskrald. Ole undersøger mulighed for at kommune henter hos os. 

Driftsopgaver – Påfyldning af vand på fyr. Ring til EK når måler er ved nederste streg.  

Service af fyr. Kontakt Peter Rørbye. 

Rengøring af affaldsgårde udføres af EK. Det blev dog aftalt, at der ophænges et sæt bestående af 

kost/fejeblad i hver affaldsgård, så man med det samme har mulighed for at feje op efter evt.  uheld med 

tab af flasker mv.  

Farligt affald sættes i metalboks på VPV- Der mangler kasser til sortering og så kan det anvendes. 

Nøgleboks med samme kode som til gasaflæsning. 

 

2/ 

Michael informerede om input og drøftelse far Herlev Boligselskabs formandsmøde 

Rådighedsbeløb. 10.000,- til drift 

Foranlediget af den rundspørge som blev sat i gang lige før sommerferien omkring forventet anskaffelse af 

en el-bil indenfor en given horisont har organisationsbestyrelsen besluttet, at Herlev Boligselskab vil 

finansiere opstilling af én elladestander til el-biler i hver afdeling, og dette sker derfor uden udgift for den 

enkelte afdeling. Michael meddeler Herlev Boligselskab, at elladestanderen ønskes placeret for enden af 

Valdeamr Planteners Vej – enten på den sidste parkeringsplads eller på selve vendepladsen (afhængigt af 

hvor langt kablerne er trukket langs parkeringspladsen) 



 

3/  

a/ Michael svarer KRV21 

b/ Tages op på markvandring med KAB 

 

4/ 

Lise taler med Helene og tager kassér post 

 

 

5/ 

Grønt udvalg har lavet plan til at forskønne området. Tages op med EK. 

Tilbagemelding til EK ang. ukrudt på P plads. Plant vildt med vilje for enden af p plads.  

 

Ole foreslår at ansøge f.eks. Landsbyggefonden om hjælp til at forskønne området – og ikke mindst til det 

store arbejde der ligger i at kultivere jorden inden der kan sås f.eks. vilde blomster.  

Ekstra snor til skurplanter, så de kan vokse videre op. Sættes op af EK. 

 

6/ 

Gennemgået sammen Ole/EK under pkt 1.  

 

7/ 

Ikke økonomi til investering på nuværende tidspunkt. 

Større printopgaver laves hos EK, mindre klares af Michael eller Lise 

 

8/ 

Gennemgået og opdateret 



 

9/ 

27/9 kl 17:30. Bestyrelsesmøde og markvandring sammen med Peter Rørbye (KAB) og Carsten fra EK. 

 

10/ 

Intet  



Opgaver – Nørrevang - pr. 4. september 2021 

 

Dokument iværksat pr. juni 2021 – Ajourføres af Michael Barrett Boesen 

Opgave Formål/Beskrivelse Tovholder Udvikling 
Storskrald Er det noget vi betaler 

for eller kan det ordnes 
Michael Forhører hos EK. 

 
08/21 
EK undersøger mulighed for afhentning 
af storskrald fra kommunen 
 
09/21 
Indsamling af storskrald er aftalt med 
kommune. Plads er anvist i samarbejde 
med EK og der vil blive sendt en 
skrivelse ud, når vi kender datoer for 
opsamling 

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. 
 
08/21 
Lise fremlægger oplæg. 
 
Lise kontakter andre formænd i Herlev 
Boligselskab for at få ideer ang. 
udformning af p regler.  
 
Når forslag er helt på plads indkaldes til 
møde, hvor der kan stemmes om 
eventuelle tillæg til grundpakken.  

Privatisering af 
legeplads 

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

Maria 
KAB 

Kontakter kommunen og søger 
dispensation til opsætning af skilte. 
 
06/21 
Peter Rørbye har overtaget og lavet 
officiel ansøgning hos Herlev Kommune 
 
09/21 
Dispensation er godkendt. Bestyrelsen 
skal aftale tekst til skilte sammen med 
EK. 

Hul i hæk Stemt for 06/2021 
 
Man skal have lov til at 
lave et hul i hækken, så 
man kan komme ind og 
ud af sin matrikel på 
begge sider. 

KAB KAB kontakter kommune ang. 
dispensation. 
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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. 
 
08/21 
EK modtager snarest mail fra 
forslagsstiller 

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. 
 
06/21  
Rykket for svar 30/6-2021. 
 
Fik en snak med Carsten og Ole som 
havde fået andre forslag fra firma. 
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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.  
 
08/21 
Har set et alternativ i anden 
boligforening med Cykling forbudt 
malet ved indgang til sti. Den er EK sat 
på, så vi ikke sætter noget på skilte. 

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. 
 
08/21 
Skilte og bump er ankommet og 
opsættes snarest muligt. 
 
09/21 
Skilte og fartbump er nu opsat 

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. 
 
07/21 
Svar afsendt slut juli 
 

 

Grøn – opgaven er færdig 


