
Boligselskabet KAB / Herlev Boligselskab 

Afdeling Nørrevang 

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde afholdt den 25. februar 2022 

 

Deltagere Michael, Jens, Anette, Maria, Gitte, Kristina  

Afbud Lise 

Jf. Dagsordenen udsendt den 22. februar 2022   

1. Opsamling og overblik over opgaver Vi har forskellige udestående i fht. KAB/Peter 
Rørby, og Michael sørger for at kontakte ham 
omkring nedenstående punkter/spørgsmål 

- Der er foretaget korrekturlæsning på 
teksterne til de skilte der sættes op for 
enden af husene – kan nå gå i trykken. 

- Er det et problem, at to af bestyrelsens 
medlemmer/suppleanter, som begge er på 
valg i år – og ønsker genvalg – IKKE kan 
deltage i mødet den 24.3? 

- Er der noget nyt fra Herlev Kommune 
omkring et tidligere ønske fra en beboer 
om at opsætte en havelåge i ”baghaven” 
 

I forhold til ejendomskontoret er der ikke altid 
tilfredshed med reaktionstiden – bestyrelsen vil 
gerne stå cc på mails der tilgår EK, så vi kan få et 
overblik over problemets omfang. Michael 
kontakter EK omkring nedenstående 
punkter/spørgsmål 

- Udvidelse af de to bump på VPV – for at 
forhindre biler i at tage den hen over 
fortovet for at undgå bump. Dette skal blot 
igangsættes.  

- Maling af ”skilte” på stierne med cykling 
forbudt – status? 

- Opsætning af ekstra tråd på alle skurene, 
så klatrebuskene har noget at gribe efter, 
når de begynder at skyde 

- Plantekasser til legepladsen – er de 
indkøbt – vi blev vist lovet billeder fra 
Tubberup Vænge? 

- Batteribøtterne på affaldspladserne er 
flere steder helt fyldte. Hvordan får vi 
Herlev kommune til at tømme dem – evt. 
oftere? Der sker jo det, at man ender med 
at smide batterier i storskrald i stedet. 

- Der er temmelig begrænset brug af 
storskraldsordningen. Er det noget vi 
betaler ekstra for – så skal vi i givet fald 
overveje, om det skal fortsætte. 

- Bestyrelsen ønsker at få opsat et ”skab” 
med glasfront og lås, som skal hænge på 



fælleshusets væg – under udhæng. Gerne 
af en størrelse der dækker 2*2 A4-sider. 
Hensigten er bl.a. at der opsættes info om 
EK samt akutnumre.  

2. Overblik og dialog omkring kommende 
afdelingsmøde. Gennemgang af indkomne 
forslag.  

Forslag gennemgået – der er kommet et forslag fra 
en beboer, som i store træk ligner den vedtagne 
model – med en enkelt større afgivelse – nemlig at 
der ikke bliver karantæne på gæsteparkering. 
Maria spørger den pågældende, om det er i orden 
blot at stemme om dette punkt 
De øvrige forslag omkring p-ordning – fra såvel 
bestyrelse som beboere – forventes slået sammen 
til ét forslag – med samtlige valgmuligheder (vi 
taler om længden af gæsteparkering).  
 
Alle indkomne forslag vil blive uddelt på ny (ca. 2 
uger før mødet) – og vil blive taget til afstemning 
på mødet.  

3. Gennemgang og behandling af indkomne mails Der er modtaget en mail fra en beboer vedr. 
irritation over naboers parkering på vendeplads 
m.v. Michael har videresendt mail til KAB/Peter 
Rørby med henblik på at høre bestyrelsens rolle i 
sådanne sager. Svaret fra KAB er ganske præcist – 
klager over andre adfærd hos andre beboere rettes 
til KAB. Og så er det herfra, at man tager affære.  
Forhåbentlig er udfordringer omkring parkering 
udenfor båsene et afsluttet kapital, når 
parkeringsordningen træder i kraft – forventeligt 
omkring 1. april 2022 
 
Der har desuden været en henvendelse fra en 
beboer vedr. rotter. Det ér anmeldt til kommunen 
– men tilsyneladende skulle der være bidt noget af 
træet/klinken – og der er ingen, der ønsker at gøre 
noget. SKAL der gøres noget – eller betyder det 
ingenting? EK bedes tage stilling til om der evt. skal 
tilkaldes en fra Scandic byg. (Michael tager det 
med på listen til EK) 

4. Evt.  Bestyrelsen opfordrer fælleshusudvalget til at få 
opsat nogle billeder på væggen. Der står adskillige 
donerede billeder i teknikrummet – en idé kunne 
være at få opsat galleriskinner, så man ikke 
behøver at bore hul i væggen til de enkelte 
billeder.  
 
Det overvejes, om bestyrelsen – forud for 
fremtidige bestyrelsesmøder – bør melde datoen 
ud på fb – med henblik på at beboerne kan komme 
med input/spørgsmål, som de ønsker diskuteret på 
mødet. Alle henvendelser og forslag er selvfølgelig 
velkomne løbende. 

Ref.: _____a____________________ 


