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Afdelingsmøde Nørrevang 2022 
 
Antal lejemål: 22 
KAB: Peter, Carsten og Lars 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst og valg af dirigent 
Peter Rørbye er dirigent 
 

2. Valg af stemmeudvalg og referent 
Lise bliver referent. 
Stemmeudvalg: Anette, Carsten og Gitte 
 

3. Fremlæggelse af beretning 
4. Lise fremlægger formandens beretning for formanden, som er syg. Den er taget til beretning. 

 
5. Behandling af indkommende forslag 

a. Nedlæggelse af fælleshus til fordel for et nyt lejemål. Foreslået af: Michael KRV21 
 
For: 2 
Imod: 40 
Blank: 2 
Forslaget er stemt ned. 
 

b. Gæsteparkerings tidsrum. Foreslået af bestyrelsen og Imad VPV12 
i. Forslag for gæste parkering er 1, 2, 3, 4, og 5 døgn 

 
24 timer: 12 
48 timer: 6 
72 timer: 10 
96 timer: 0 
120 timer: 13 
Blank: 3 
Det bliver 120 timer (5 døgn parkering på gæsteparkering) 
 
Bestyrelsen vil efter ca. 6 mdr. med parkeringsordning afholde et ekstraordinært 
afdelingsmøde om p-vagts ordningen, hvor vi ud fra vores erfaringer kan lave små 
ændringer i reglerne. Det kan dreje sig om karantæne periode, gæsteparkerings tid osv. 
 

c. Forslag til etablering af udestue med afbetaling over huslejen. Foreslået af Michael KRV21 
 
For: 4 
Imod: 32 
Blank: 8 
Forslaget er stemt ned. 
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d. Privat ladestander. Foreslået af Michael VPV18 
 
For: 4 
Imod: 36 
Blank: 4 
 
Forslaget er stemt ned. 
Bestyrelsen vil tale videre omkring ladestandere. 
 

e. Ladestander. Foreslået af bestyrelsen igennem Herlev boligselskab 
i. Herlev boligselskab vil give en ladestander med 2 stik og der opstilles skilte, som 

reserverer P-pladserne til opladning af el- og hybrid-plug-in biler, og begrænser 
parkeringen/opladningstiden i tidsrummet kl. 7:00-23:00 til færdigopladet dog 
maks. 3 timer. 

 
For: 44 
Imod: 0 
Blank: 0 
Forslaget er stemt ind. 

 
f. ”Hvordan virker teknikken i huset?”- kurser Foreslået af Maria MJV18 

 
For: 44 
Imod: 0 
Blank: 0 
 
Forslaget er stemt ind og bestyrelsen sikrer, at der laves en aften. 
 

g. Forbud mod parkering på vendepladser. Foreslået af Michael KRV21 
i. Ifølge lovgivningen på man ikke parkere på vendepladser 

 
Sikret ved p-ordning. 
 

h. Ønske om faste parkeringsbåse til kassevogne. Foreslået af Inge KRV6 
 
For: 12 
Imod:  24 
Blank: 8 
 
Forslaget er stemt ned. 

 
6. Godkendelse af driftsbudget for det kommende år og seneste årsregnskab til orientering 

Lars fremlægger regnskab til orientering. 
Lars fremlægger driftsbudgettet. 
 
Afstemning om huslejestigning: 

For: 42 
Imod: 0 
Blank: 2 
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Huslejestigningen er godkendt. 

7. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer
a. Maria genopstiller og er valgt
b. Kristina genopstiller og er valgt

8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen
a. Jens genopstiller og er genvalgt
b. Gitte genopstiller og er genvalgt.

9. Eventuelt
a. Der er indkommet et forslag for sent til bestyrelsen, stillet af Nedal, der ønsker at der

kigges på alternativer til gasopvarmning af lejemålene.
i. Bestyrelsen kigger på alternativer og vil måske i fremtiden fremlægge andre

løsninger.
b. Gasvarsling:

Der er ikke kommet en 3 ugers varsling fra firmaet endnu. Ejendomskontoret tager sig af
det.

____________________________________ 
Peter Rørbye  

____________________________________
Michael Barrett Boesen
(Ikke tilstede grundet sygdom)
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Formandens beretning     24. marts 2022 

Så er der gået endnu et år eller snarere trekvart år siden seneste afdelingsmøde. Igen har vi været 
præget af corona og den nuværende bestyrelse har reelt kun sidde siden juni sidste år.  

Den nye bestyrelse har gjort en stor indsats på at få implementeret nogle af alle de opgaver og 
forslag, der har ligget siden vi er flyttet her ind i Nørrevang. Det synes jeg er lykkedes rigtig godt 
og har fået styr på mange af de ting der lå og ventede. Vi har lavet en opgaveliste, som udsendes 
sammen med referater og der skulle I gerne få en ide om hvad der arbejdes på og hvad der er 
gennemført. Dog skal jeg være den første til at indrømme at nogen opgaver tager usædvanlig lang 
tid og det er også noget jeg har skulle vænne mig til i samarbejdet med KAB, Ejendomskontoret og 
ikke mindst kommunen. 

Da vi flyttede herud for godt tre år siden, fik vi at vide på møderne, før vi flyttede herud og til første 
afdelingsmøde, at alt kunne lade sig gøre. Man skulle man blot stille et forslag på afdelingsmøde og 
få det stemt igennem og så kunne det blive en realitet. Hvad er der ikke blevet lagt så meget vægt på 
var at, da vi flyttet ind i december 2019, så overdrog KAB og Herlev Boligselskab reelt Nørrevang 
til beboerne og dermed også udgifterne.  

Vi kan sagtens være enige i, at det at bygge et boligområde uden cykelskure eller for den sags skyld 
bare cykelstativer virker helt galt ikke mindst, når vi alle har så små haver. Vi kan også være enige 
om at P pladserne er alt alt for små, især i en tid, hvor bilerne bliver større og større. Hvis sådanne 
ting skal ændres nu, så er det ikke mere KAB eller Herlev boligselskab, der skal betale, men 
beboerne. Det er os selv der nu skal betale og større tiltag kan kun ske med væsentlige 
huslejeforhøjelser, som jeg ikke tænker mange af os er specielt interesseret i. Og den merværdi, som 
sådanne tiltag kan give, er kun til gavn for KAB og Herlev Boligselskab, dog også til gavn for dem, 
som bor her og kommer til det i fremtiden.  

Vi kan også undre os over, at de ikke sikrede sig garanti på beplantning især hække og træer og vi 
dermed selv har skulle bruge en stor sum penge sidste år på hækplanter og jord. Igen, det er noget 
KAB/Herlev Boligselskab har valgt og ikke noget vi kan gøre ved nu. Til gengæld kan vi kun 
opfordre til, at man passer og plejer det som hører til ens matrikel (og gerne generelt), så vi ikke 
skal bruge unødige penge på genplantning af hække og lignende. I stedet for plantegaranti fik alle 
hårde hvidevare. Garantier på hårde hvidevare er udløbet og det er nu os alle som er med til betale, 
når de går i stykker. Det er noget vi skal overveje fremtidigt.  

Som formand har jeg deltaget i diverse formandsmøder for de forskellige boligafdelinger samt 
møder med kommunen. Buzzwords i år har været ladestandere til elbiler og affaldssortering. 

Vores affaldssortering er steget med nærmest 100 % i forhold til budgetteret og det er selvfølgelig 
noget vi skal være opmærksom på. Bestyrelsen er ved at undersøge om afhentning af storskrald har 
en indflydelse på dette beløb. Én ting vi allesammen kan være bedre til, er at sortere korrekt og lade 
være med at smide tom luft ud. Med det mener jeg, at det vil være til gavn for alle, hvis man folder 
sine papkasse sammen ligesom alt andre der kan gøres mindre inden man smider det ud, såsom 
mælkekartoner, dåser og andre ting. Dermed er der mere plads til alles skrald og vi kan undgå 
ekstra tømninger af affald, som vi selv skal betale for. Og hvis vi ikke sortere korrekt, så kan vi reelt 
risikerer ekstra gebyr for affaldstømning, hvilket igen vil gå udover vores fælles økonomi. 



 

Ladestander skal vi i bestyrelsen har kigget på og det starter forhåbentlig i aften, hvor vi kan 
stemme ja til en gratis ladestander med to udtag sponsoreret af Herlev boligselskab. Hvis vi ikke 
takker ja i dag, så ryger tilbud.  

Bestyrelse vil arbejde på, at vi finder en udgiftsneutral opsætning af ladestandere, så vi forhåbentlig 
ikke skal have huslejestigninger for at få stillet ladestandere op. Det er fremtiden og noget vi skal 
kigge på, men det er også noget fællesskabet skal stemme ja eller nej til og så længe det kun er de 
få, som bruger elbiler, så tænker jeg ikke, at flertallet er interesseret i at skulle betale for 
ladestandere.  

Jeg har også selv stillet forslag om, at man skal have mulighed for at sætte sin egen private 
ladestander op, hvis det f eks følger med ved køb af elbil eller man selv har lyst til at finansiere det. 
På den måde får vi ladestandere ind i bebyggelsen og dem som har sin egen skal ikke gøre brug af 
de fælles vi forhåbentlig får flere af.  

Med de mål regeringen har med hensyn til elbiler i 2030 så har jeg en formodning om at regeringen, 
kommunen og boligselskaber bliver nødt til at hjælpe mindre boligområder som vores med 
finansiering af ladestandere, da det hurtig kan blive en stor udgift.  

På et af møderne med kommunen var der en kvinde fra et andet boligselskab, som fortalte at de 
havde fået lavet en aftale, hvor de gratis fik sat ladestandre op og man via brugen af dem betale 
udgiften for opsætningen. Det er også en mulighed. Vi skal dog være opmærksom på at jo flere 
offentlige standere vi får sat op, så vil der også komme brugere udefra, som vil gøre brug af disse, 
især taxafolk. Det kan være godt for økonomien, men irriterende for os beboere. Men jeg er sikker 
på, hvis vi skal have gratis standere, så kommer vi til at acceptere at andre skal bruge dem. Og hvis 
det er reelt i tidsrummet, hvor vi ikke er hjemme, så det er jo kun til gavn for os og vores økonomi.  

Vi har haft en del fraflytninger og flere af dem sad i aktivitetsudvalget som stod for sociale 
arrangementer. Bestyrelsen vil gerne bakke op om sociale arrangementer, men det er ikke noget vi 
vil påtage os. Så vi vil hermed opfordre til at beboere, som har lyst og overskud til at stå for sådanne 
arrangementer melde sig til et nyt aktivitetsudvalg, som kan stå for forskellige arrangementer og 
hyggelige sammenkomster i Nørrevang til gavn for alle. 

Sidst men ikke mindst vil jeg bare sige at I altid skal være velkommen til at sende en mail med 
forslag til bestyrelsen, som I gerne vil have at vi tager op på vores møder. 

 

Michael Barrett Boesen 
Formand - Nørrevang 

 



Indkomne forslag til 
afdelingsmøde 2022

Nørrevang



Den 24. august 2021 kl. 20.18.50 +02.00, skrev Michael Jensen <havtasken@hotmail.dk>: 
 
Hej bestyrelse i nørrevang,  
 
Jeg har et lille forslag som måske deler vandene lidt. 
 
Lad os nedlægge den overskudsforretning som vi kan kalde fælleshus og etablere en ekstra bolig i 
nørrevang.  
Ca estimeret huslejeindkomst på år 108.000.00kr taget ud fra 9.000.00kr pr måned, jeg har svært 
ved at forstille mig at indkomsten fra udlejning kan ligge over 20.000.00kr pr år således et overskud 
på 88.000.00kr hvilket jo er svært og se bort fra. 
 
For slet ikke snakke om naboerne dertil, de kan jo ikke være super tilfredse med larm og problemer 
med specielt parkeringen. 
Derudover er der jo ingen vedligeholdelse fra nørrevangs side, da lejer selv står for det på lige 
vilkår som os andre. 
 
Mvh 
 
Michael kjeldsen  
Købke Rimmers Vej 21  
 



Den 1. januar 2022 kl. 17.44.29 +01.00, skrev Imad H. <imahus@outlook.com>: 
Kære Bestyrelse, 
 
Godt nytår! 
 
Jeg har i anledningen af det kommende afdelingsmøde følgende forespørgsler i relation til den 
indgåede P-ordning, som jeg håber bestyrelse vil være behjælpelig med: 
 

1. Hvor kan jeg få adgang til regelsættet, som det kommende parkeringsselskab skal 
administrere efter? 

2.  
3.  Vores families minibus (VW Multivan) er registreret som en autocamper. Vil dette 

medføre at vi ikke kan parkere på parkeringspladsen? i så fald, hvilke løsninger ser 
bestyrelsen for at vi fortsat kan parkere foran vores hjem? 

4.  
5. I forbindelse med mit arbejde kan jeg lejlighedsvis benytte 3 forskellige firmabiler. 

Hvilke løsninger ser bestyrelsen for at jeg ikke hindres i at udføre mit arbejde?  

 
 
Jeg forstår at varigheden af gæsteparkeringen er til afstemning påny. Det glæder mig, og jeg har 
følgende forslag:   
 
"Den sidste afstemning resulterede i meget restriktive gæsteparkeringsregler, som vil gøre det 
vanskeligt for os som børnefamilie i en travl hverdag, hvor vi er lejlighedsvis er afhængige af hjælp 
fra bedsteforældre. Vores bedsteforældre bor i Jylland. Og når vi har behov for hjælp til 
børnepasning, er de hos os i flere dage. Derfor forslår vi at parkeringsreglerne der stemmes om 
sammensættes så vores behov kan tilgodeses. Jeg foreslår derfor at der stemmes om følgende 
varigheder for gæsteparkering med registrering: 

1. 3 døgn 
2. 4 døgn 
3. 5 døgn" 

Det er vigtigt at begrundelsen for forslaget fremgår af vores beboerforslag.    
 
 
Hilsen Imad 
 

Fra VPV12



Den 6. jan. 2022 kl. 17.05 skrev Michael Jensen <havtasken@hotmail.dk>: 

  

Jeg vil gerne stille forslag til udestue, noget lignende den som vi havde mulighed for da vi flyttede 
ind her i Nørrevang. 

Jeg mener der skal undersøges om udgiften kan laves som et tillæg til huslejen. 

  

Da vi ikke bruger vores baghave her på krv 21 ser jeg hellere at den kan udnyttes på bedre vis end 
det der er tilfældet nu. 

  

Mvh 

Michael Kjeldsen 

 



Forslag til parkering
11. januar 2022 | 18.46 | 9 KB

Fra:

Til:

Michael Jensen <havtasken@hotmail.dk>

Bestyrelsen Nørrevang <bestyrelsen@norrevang-herlev.dk>

Jeg ønsker og komme med et forslag til parkering til den kommende generalforsamling. 

Kun personbiler under 3500kg
Kun biler der kan holde inde for båden hele vejen rundt.
3 timers parkering på skiven.
2 gæste parkering, med, 24 timers parkering fra tilmelding. 
Ingen karantæne dag.

Præcis som alle andre steder, hvor svært kan det være.

Mvh
Købke Rimmers Vej 21.
Get Outlook til Android

Webmail https://mail.one.com/bestyrelsen@norrevang-herlev.dk/INBOX/1/403
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      11. januar 2022 
 
 
Forslag om privat ladestander 
 
 
Jeg vil gerne forslå, at hvis en beboer selv vil finansiere eller i forbindelse med køb af elbil får tilbudt en 
ladestander, så skal det være muligt at sætte den op på én af p pladserne.  
 
Beboeren skal 100% selv afholde alle udgifter mht. opsætning, forbrug, vedligeholdelse og evt. nedtagning. 
Den må ikke på nogen måde være en udgiftsmæssig byrde for resten af beboerne i Nørrevang. 
 
Den faste ladeplads vil være en del af de op til to pladser, hver bolig har mulighed for at råde over iflg. p 
ordning. 
 
Hver bolig må maksimalt have en ladestander (fast/privat) p plads. 
 
 
Mvh 
 
Michael Barrett Boesen, VPV 18 
 



Forslag til afdelingsmødet 

Vi foreslår at afdelingsmødet godkender: 

• At Herlev Boligselskab opstiller en ladestander med to ladestik i afdelingen, uden at det medfører 
udgifter for beboerne. 

• At der reserveres to parkeringspladser til opladning af el- og hybrid-plug-in biler. 
• Der opstilles skilte, som reserverer P-pladserne til opladning af el- og hybrid-plug-in biler,  

og begrænser parkeringen/opladningstiden i tidsrummet kl. 7:00-23:00 til færdigopladet  
dog maks. 3 timer. 

Såfremt afdelingsmødet godkender dette, vil ladestanderne blive opstillet hurtigst muligt. Hvis forslaget 
bliver forkastet, bortfalder tilbuddet fra Herlev Boligselskab om at betale for el-ladestandere. 

   Herlev Boligselskabs organisationsbestyrelse 



 



Forslag til afdelingsmødet    12. januar 2022 

 

Jf. omdelt referat fra det ekstraordinære afdelingsmøde den 25. november 

2021 vedr. P-ordning, blev der beklageligvis konstateret en fejl i afstemningen 

vedr. parkeringstiden for gæster (på gæstekort).  

Vi foreslår derfor en fornyet afstemning af parkeringstiden på gæstekort i 

overensstemmelse med tidligere fremlagte forslag: 

 

1. 24 timer  

2. 48 timer 

3. 72 timer 

 

Bestyrelsen i Nørrevang. 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 


