
 
 

Boligselskabet KAB / Herlev Boligselskab 
Afdeling Nørrevang 
 
Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde  
afholdt den 26. april 2022 kl.19.00 
 
 
 Deltagere: Anette, Kristina, Maria, Lise, Michael, Gitte, 

Jens 
 

 Afbud:  
 

 Dagsordenen udsendt den  
20. april 2022 
 

 

1. Snak om alternativ  
varmekilde (Lise) 

Regeringen har meldt ud at alle skal have en 
indikation om hvad de kan forvente inden årets 
udløb. Fjernvarmeselskaber siger at der kan gå 
op til 8 år inden man kan blive tilkoblet. Og det 
hele drejer sig om et kapacitetsproblem. Det 
var også derfor at Nørrevang fik gas og ikke 
fjernvarme da Nørrevang blev bygget. 
 
Bestyrelsen indikerer dog overfor både KAB og 
Nørrevang at vi selvfølgelig er interesseret i at 
skifte så snart det er muligt. 
 
Andre alternative varmekilder vil blive rigtig 
dyrt for den enkelte beboer og derfor vil vi se 
regeringen, kommunens og 
ejendomsselskabernes udspil. 
 

2. Snak om el ladestandere Vi holder øje med markedet, men et flertal i 
bestyrelsen vil gerne lige se P ordningen og 
brugen af den ladestander, som vi får af Herlev 
Boligselskab an, inden vi tager nogle 
beslutninger om flere ladestandere. 
 
KAB er kontaktet mht. forventet tidspunkt for 
opsætning af de gratis ladestandere og 
konditionerne for brugen …  
 

3.  Afstemningsforventning i fht EK’s 
aktivitet i Nørrevang 

Vores oplevelse er, at ting ofte tager lang tid at 
effektuere, at svar tiden på mails er lang, og at 
EK ikke opleves som synlige i vores hverdag.  
 
Derfor er konklusionen, at bestyrelsen vil høre 
KAB om tiden anvendes ligeligt mellem 
afdelingerne - svarende til den fordelingsnøgle 
vi har på udgifter eller om man kan forestille 
sig, at andre afdelinger bruger “vores” tid. 



  Side 2 

Specielt når oplevelsen er, at EK generelt har 
travlt/er pressede. 
 

4. Opfølgning på diverse  
opgaver i samarbejde med EK 
(Anette).  
Blandt andet ... 

• Opbinding af klematis på 
skuerne 

• Dronningebuske 
• Plantekasser ved legeplads 
• Udvidelse af vejbump på VPV 
• Skab med glasfront ved 

fælleshus 
• Maling af skuerne 
• Facader 
• Eftersyn på gasfyr 
• Skilte med vejnumre 
• Cykling forbudt 
• Gadelamper 

 

I forbindelse med ovenstående punkt er der 
mange opgaver, som tager meget lang tid at få 
effektueret. 
 
Bestyrelsen vil igen kontakte EK og forsøge at 
så sat gang i de opgaver, som vi har til EK. 

5. Indkomne mails Ingen 

6. Eventuelt P ordning – rod i gæsteparkerings brugernavne 
og password. 

- Lise tager fat Peter Rørbye 
 
Sommerfest 

- Bestyrelse vil skrive ud på Facebook og 
se om der er nogle ildsjæle i Nørrevang, 
som har lyst til at stå for en 
sommerfest. 

 
Loppemarkedet 

- Bestyrelsen vil skrive ud på Facebook 
og se om der er stemning for at afholde 
et Nørrevang loppemarkedet samt om 
der er nogen som har lyst til at stå for 
afholdelse. 

 
Affaldsordning 

- Bestyrelse vil få lavet et fast opslag på 
Facebook med tømningsinfo 

 
Næste bestyrelsesmøde 

- 2. juni kl 19 
 

 
Ref.: Michael 


