
Boligselskabet KAB / Herlev Boligselskab 

Afdeling Nørrevang 

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde afholdt den 25. november 2021 

 

Deltagere Michael, Jens, Anette, Maria, Gitte, Kristina og Lise, 
Peter Rørbye (deltog i starten af mødet) 
 

Afbud Ingen 
 

Jf. Dagsordenen udsendt den 22. november 2021   
 

1. Diverse spørgsmål til  
Ejendomskontoret 

Ingen 
 
 

2. Webmaster / hjemmeside Michael er blevet sat ind i tingene, men 
hjemmesideskabelonen (CMS) er ikke speciel 
brugervenlig og passer dårligt til den form for 
hjemmeside. Vi gør vores bedste og er glade for 
Ronnies hjælp. 
 

3. Medlemmer til Herlev Boligselskabs 
repræsentantskab. 

Indtil videre er det Michael og Lise. Ingen kan 
komme til mødet d. 1 december, vi har fået lov at 
sende substitutter, men ingen har tid. 
 

4. Oplæg til forretningsorden Kristinas forslag til en forretningsorden blev 
godkendt. 
 

5. Indkomne mails Der er kommet 2 beboer mails ind. 
 
Den første omhandler parkering af trailere etc ifæg 
P ordning og tages med på ekstraordinære 
afdelingsmøde. 
 
Den anden handler om boldspil og de resulterende 
bolde, som ligger i området. Beboeren spørger til, 
om de vil blive samlet op. Svaret er der: At 
bestyrelsen vil ikke tage ansvaret for at fjerne 
privat ejendom fra fællesområderne.  
Hvis det er et stort problem, må der klages til KAB, 
men der opfordres til en høflig samtale imellem 
beboerne. 
 

6. Opgavelisten gennemgås og bordet rundt Skilte på husgavlene: 
VI fik et tilbud som lød på 8.000,-, men synes at det 
er mange penge. Så Michael ændrede design og 



størrelse på skilt og fik et nyt tilbud via Peter 
Rørbye (KAB), som lyder på 6.000,- for alle skiltene. 
Vi bruger hans forslag, dog med sort baggrund og 
hvid skrift. 
 
Skurdørene på de fritstående skure er flere steder 
blevet misfarvede. Peter Rørbye bliver mindet om, 
at han skal tage det op med Scandi byg. 
 

Evt. Bestyrelsen er blevet bedt om at opfordre brugere 
af fælleshuset til bede deres gæster om at parkere 
på vejen, så p pladserne er forbeholdt beboere. 
 

 

Ref.: Lise / Michael 
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Opgave Formål/Beskrivelse Tovholder Udvikling 

Skilte med 
husnumre 

Mere overskuelig 
nummerering af huse og 
veje. 

Bestyrelsen 10/21 
Skilte snak med KAB ved markvandring 
 
11/21 
Tilbud indhentet af Peter Rørbye 
8.000,- 
 
11/21 
Sendt nyt design og størrelse og bedt 
om nyt tilbud. 
 
11/21 
Nyt tilbud modtaget på ca. 6.000,-. 
Tages op i bestyrelsen på november 
møde. 

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.  
 
10/21 
Forslag er udarbejdet og dato for 
ekstraordinært afdelingsmøde skal 
fastsættes.  
 
10/21 
Dato er fastlagt til 25/11 og der 
indkaldelse til ekstraordinært 
afdelingsmøde 

Hul i hæk Stemt for 06/2021 
 
Man skal have lov til at 
lave et hul i hækken, så 
man kan komme ind og 

KAB KAB kontakter kommune ang. 
dispensation. 
 
10/21 
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ud af sin matrikel på 
begge sider. 

Endnu ingen info. Der rykkes hos Peter 
Rørbye 

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. 
 
10/21 
EK endnu ikke modtaget info. 

Cykling forbudt på 
stier/fortov  

Besluttet i bestyrelsen 
 
Nudge/opmærksomhed 
på legende børn, fart 
samt cykling forbudt på 
stier. 
 
Det er iflg. 
færdselsloven forbudt 
at cykle på 
gangstier/fortov og 
derfor må der ikke 
sættes skilte op, da det 
er en selvfølge. 
 
Samtidig står det i 
Husordenen at der ikke 
må cykles på stier. Kun 
børn under 6 år på 
børnecykler  

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  
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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.  
 
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. 
 
10/21 
EK er på sagen 
 
11/21 
Rykket EK for at det bliver 
implementeret 

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. 
 
10/21 
Tekst til skilt skal besluttes. 
 
10/21 
Tekst er besluttet og skilte bestilt 
gennem Peter Rørbye 

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 
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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 
 
10/21 
Ordningen er sat i gang og fungere fint. 
Dog skal beboere være obs på at der 
først må sættes storskrald ud aftenen 
før afhentning 

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 


