
 

 

Boligselskabet KAB / Herlev Boligselskab 

Afdeling Nørrevang 

 

Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde  

afholdt den 2. juni 2022 kl.19.00 

 

 

 Deltagere: Anette, Maria, Lise, Michael, Jens, Gitte, Peter Rørbye 

(KAB), Carsten (EK), Jan (Dansk P Kontrol) 

 Afbud: Kristina 

 

 Dagsordenen udsendt 

den 29. maj 2022 

 

 

1. Ejendomskontoret 

(EK) 

Ejendomskontorets (EK) opgaver 
Det er EKs ansvar at holde fællesområderne herunder 

klipning af græs, vanding af planter hvis nødvendigt. 
Fjernelse af ukrudt samt klipning af hæk på 

fællesområder. EK holder opsyn med skraldeøer.  
 
Beboerne mindes om at det er eget ansvar at sørge 

for at få klippet hæk (når den er stor nok til det), slå 
græs og ordne ukrudt mv. Samt et minimum af orden 

på matriklen. 
 
Ejendomskontoret/driften er ansvarlig for 

vedligeholdelse af skure, træfacader, vinduer og 
indgangsdøre (hoveddør og terrassedør), gasfyr og 

genveksanlægget samt medfølgende hårde hvide 
varer.  
 

EK har udover den generelle pasning af 
udenomsarealerne også mange knapt så synlige 

opgaver - bl.a. i forbindelse med til- og fraflytning, 
løbende kommunikation og ad hoc-opgaver hos den 

enkelte beboer. Dette er en del af deres tidsforbrug i 
området. 

 

2. P-ordning opstart  

og Dansk P kontrol 

generelt 

Generelt  

Ordningen har nu været i gang i 2 uger - og bortset 

fra lidt startvanskeligheder, så er bestyrelsens 

oplevelse, at ordningen har fundet et fornuftigt leje, 

og at vi fremfor alt endelig fået gjort op med 

parkering på vendepladserne. 

 

Nogle enkelte større varevogne har været nødsaget til 

at finde parkering udenfor området, men ellers ser det 

ud til, at der generelt er fint plads til alle.  

 

Der var et par eksempler i starten på, at beboere blev 

mødt af en bøde i forruden - trods anmodning om 

parkeringstilladelse og modtaget bekræftelse herpå. 

P-kontrol sendte dog i alle tilfælde en mail indenfor få 
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timer, hvor de oplyste, at der var sket en 

fejlindtastning af registreringsnummeret, og at bøden 

var annulleret.  

  

Gæsteparkering  
Bestyrelsen har erfaret at vores valg af 5 dages 
gæsteparkering er uhensigtsmæssig hvis man ikke 

har behov for længerevarende gæsteparkering.  
 

De 5 dages parkering kan ikke stoppes/ afgrænses og 
dermed kan man ikke have forskellige gæster flere 
dage i træk, da man kun kan have 2 aktive 

gæsteparkeringer.  
 

Et alternativ kunne være, at man f eks får 20 
gæstebilletter pr måned. Det gør, at man kan have 
flere gæster på enkelte dag eller have gæster 

holdende i længere tid uden nogen karensdag. Denne 
løsning anvendes i flere af de andre afdelinger.  

 
Dette vil blive bragt op på det aftalte ekstraordinære 
afdelingsmøde.  

 
Låne/lejebil 

I tilfælde af at man en periode skal have en anden bil 
end sin egen pga. f.eks. skade, så sender man en mail 
til Dansk P Kontrol, hvor de midlertidig vil erstatte ens 

registrerede bil med den erstatningsbil man benytter. 
Dette er gældende fra man sender sin mail og skulle 

man få en bøde i mellemtiden grundet systemet f eks 
ikke er opdateret (det sker manuelt) vil bøden blive 
slettet.  

 
Parkering 

Jan, Dansk P Kontrol informere at man skal holde 
indenfor båsen og så vidt muligt undgå at stikke ud i 
front og bag. Det kan koste en bøde.  

Overskrider man båsen i siderne koster det en bøde. 
Som p skiltet beskriver skal man passe i og holde 

indenfor båsen.  
 

Opmærkning af supplerende p-båse 

Vi har 3 handicap-parkeringspladser, hvor der er reelt 

er en ledig plads ved siden af. Denne er pt. ikke 

optegnet som en selvstændig bås, men P-kontrol vil få 

dette gjort i løbet af den kommende tid.  

 
Fysiske parkeringskort 
Kortene var alene ment som et supplement med 

mulighed for synliggørelse over for "uvedkommende", 
at der var en af p ordning i Nørrevang. Det er således 

ikke et krav, at man har kortet liggende i forruden af 
bilen, da P-kontrol udelukkende kigger på den digitale 
registrering.  
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Hjertestarter 

Peter Rørbye tager kontakt til Dansk P Kontrol. 

 

Præcisering af bestyrelsen opgaver i forbindelse 
med valg af leverandører til afdelingen samt 

kommunikation generelt.  

Der har - både i Nørrevangs FB-gruppe - og på 

bestyrelsesmailen været en del aktivitet omkring valg 

af leverandør, udfordringer med GDPR osv.  

 

Først og fremmest vil bestyrelsen benytte lejligheden 

til at sige, at FB-gruppen ikke vil være et forum, hvor 

bestyrelsen går i dialog med den enkelte beboer.  

 

Dette sker alene via bestyrelsesmailen 

(bestyrelsen@norrevang-herlev.dk). Og vi håber også, 

at Nørrevangs beboere vil respektere, at dette er et 

hverv bestyrelsen har påtaget sig frivilligt og ulønnet - 

og som alene varetages i fritiden. Vi har mange 

henvendelser - også om ganske almindelige 

hverdagsting, som kræver at vi er i dialog med enten 

Ejendomskontoret eller KAB. Derfor hverken kan eller 

vil vi love, at indkomne mails besvares straks - men vi 

forsøger altid at vurdere, om henvendelser har en 

hastende karakter, som enten kræver et hurtigt svar - 

eller et ekstraordinært bestyrelsesmøde. Men 

udgangspunktet er, at vi alene mødes én gang om 

måneden.  

  

I forhold til valg af leverandør så er det vigtigt at 

præcisere, at det ikke er bestyrelsen, som indgår 
aftale med en leverandør - men altid KAB/EK. Denne 

regel er lavet for at sikre bestyrelsen, da de ikke er 
dækket forsikringsmæssigt, såfremt der skulle opstå 
tvister vedr. tilbud eller aftaler. 

Det er heller ikke det årlige afdelingsmøde, der 
stemmer om, hvem de ønsker som leverandør. Som 

eksempel kan nævnes at heller ikke er 
afdelingsmødet, der vælger hvem der skal være maler 
i afdelingen eller hvem der laver service på 

græsslåmaskinerne. Valg af håndværkere, 
leverandører osv. er driftens ansvar. Bestyrelsen 

orienteres, når KAB/EK skifter leverandør. 
 
Bestyrelsen har således ingen personlige præferencer 

i forhold til valget af leverandør. 
 

Naturligvis vil der være en løbende opfølgning på, om 
der leveres den ønskede vare og ydes en god 
service.  Der har været nogle spørgsmål i relation til 

GDPR, som vi ved, at P kontrol tager seriøst - og både 
er i dialog med datatilsynet og deres IT-ansvarlige 

omkring. Og for den/de få beboere, hvor der kan 

mailto:bestyrelsen@norrevang-herlev.dk
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være udfordringer i fht. adressebeskyttelse, så føler 
Dansk P Kontrol sig overbevist om, at der vil kunne 

findes en løsning på dette.  

3.  Peter Rørbye, KAB El-regnskab - årsopgørelse 
Der er tilsyneladende sket en fejl/forglemmelse i 
energiafdelingen i KAB, som hverken har fået igangsat 

den årlige aflæsning rettidigt (dette er først sket i 
marts), ligesom de heller endnu ikke har udsendt 

årsopgørelsen. Dvs. at beboerne - på 
huslejeopkrævningen for maj måned - i visse tilfælde 
har oplevet en supplerende aconto opkrævning, 

hvilket i sagens natur er uheldigt.  
 

Peter Rørby har efterlyst en status hos 
energiafdelingen for, hvornår årsopgørelsen 
udsendes.  

 
Derudover har der været en undren over, at vores 

målere ikke kan fjernaflæses. I flg. KAB skyldes dette, 
at de målere man valgte at opsætte ifbm. byggeriet 
har IKKE den nødvendige komponent, som vil kunne 

anvendes til fjernaflæsning - dvs. at der skal opsættes 
helt nye målere, hvilket vi næppe ønsker at finansiere 

via afdelingsbudgettet? At man har valgt sådan en 
model i forbindelse med Nørrevangs etablering, 
skyldes formentlig et i forvejen overskredet budget. 

 

4. Indkomne mails Mail ang. P ordning. 

Besvaret af Peter Rørbye, KAB d. 24. maj med 

efterfølgende korrespondance frem og tilbage. 

 

5. Eventuelt 

Bl.a. opfølgning på 

punkter fra sidste 

bestyrelsesmøde 

Opslag på FB ang. sommerfest.  

Michael og Charlotte laver opslag 

 

Opslag på FB ang. Loppemarkedet.  

Michael og Charlotte laver opslag 

 

Opslag på FB/Hjemmeside ang. Storskrald.  

 

Opslag på Hjemmeside ang. P regler.  

 

6. Fælleshuset Holdet bag driften af fælleshuset er stoppet. Hvis der 

ikke findes frivillige blandt beboerne i Nørrevang, som 
vil påtage sig denne opgave med at stå for driften, så 

vil udlejningen stoppe, indtil der findes en løsning. En 
mulighed kan være, at vi anmoder KAB om at ansætte 
en medarbejder x antal timer pr. måned til at 

varetage opgaven. Hvis dette er tilfældet, skal lejen af 
fælleshuset sættes op for at dække denne udgift. 
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7. Aktionsliste - EK - Opbinding af klematis på alle 
skure/affaldsgårde 

- Støtte-stolper ved træer skal enten fjernes eller 
fæstnes - flere steder står de bare uden det 
tilhørende bånd til træet 

- Det var aftalt, at der skulle sættes en hæk 
langs "boldbanen" ved MJV - en potentil-hæk 

- De overskydende blomsterkasser, som var for 
små til at sætte ved legepladsen sættes ved 
Fælleshuset - og der lægges en pose jord i 

hver. Vi sørger for lidt blomster/andet 
- Husk at der i efteråret skal sættes et nyt 

juletræ ved legepladsen 
- Glasskab med lås opsættes på fælleshuset - 

størrelse ca. 4*A4-sider 

 

 

Ref.:  Anette, Michael, Peter Rørbye 


