
Referat nr. 48 bestyrelsesmøde, Herlevhuse 

Tirsdag den 2. september 2014 kl. 19.00 – 22.00 i bestyrelseslokalet 
 

Dirigent: Annette Villaume 

Referent: Frede Ravn 

Afbud: Tina Neugebauer, Viggo Børsting, Niels Bonne Rasmussen. 

Tilstede: René Petersen, Annette Villaume, Palle Jørgensen, Yvonne Madsen, Frede Ravn og Irene Petersen 

  
 

1. Gennemgang af referat nr. 47, og godkendelse af dagsorden:  

Nyt pkt. Miljø- og vej-udvalget ”den store græsplæne v. bålpladsen”  

 

2. Nyt fra driftsleder 

a) Aktionslisten udsendes inden mødet med rettelser vedtaget på de sidste møder.  
Flyttelejligheder: Et flertal af bestyrelsen besluttede, at hvis der opsættes varmevægge, skal 

varmevæggene, flytning af kontakter mm (hvis ikke der lægges nye ledninger) og nedtagning af radiatorer 

mm betales af indflytteren over en huslejestigning.  

Der opsættes ikke varmevægge i bryggers og ”kul og koks”- rummet.  

b) Driftsregnskabet 2013-14. Ingen bemærkninger; Drøftes på tirsdag den 9. september.  

c) Ændring af ejendomskontorets onsdagstid. På grund af ringe fremmøde onsdag aften, 

ændres ”personlig henvendelse” til ”telefonisk henvendelse” onsdag ml. 17.00-18.00.  

d) Der opsættes ”Legende børn” skilte ved Legepladsen (Stordyssen). 

 

3. Nyt fra formanden 

Dagsordensforslag til den 30. september. Dagsorden vedtaget, udsendes med HerlevhuseNyt den 8. 

september. 

Forslag til: Dirigent på mødet Frede Ravn, Forslag til: Referent Yvonne Madsen. 

 

4. ”Den gamle legeplads”, drøftelse af svar fra beboere. Johnny indhenter tilbud til beplantning og sti. 

Der foreslås ikke etableret plads til trailere og campingvogne, idet kun to beboere ønskede dette.   

Forslag til afdelingsmødet den 30. september udarbejdes. 

 

5. Leje af redskaber, maskiner mm fra ejendomskontoret. 

Forslag om bortfald af leje, forhøjelse af depositum. Bilag til mødet den 30. september drøftet, 

ændret og vedtaget. 

Forslag til skrivelse om bortskaffelse af (stort) hækaffald; ejendomskontorets bemanding og 

tidsforbrug. Bilag til mødet den 30. september drøftet, ændret og vedtaget. 

Bilaget vedtaget med ændringer, udsendes som bilag til mødet den 30. september. 

 

6. Nyt fra udvalgene 

 

      HerlevhuseNyt, forslag om udsendelse umiddelbart efter den 2. september. Forside er indkaldelse til  

      den 30. september. En side om loppemarkedet og Skt. Hans, to løssider med bestyrelse og  

      ejendomskontoret, to sider med referat af mødet med kommunen om rundkørslen og så bagsiden om    

      hække, græsslåning og rensning af tagrender. En side om bestyrelsen lige nu.  

      Gennemgået og godkendt. 

 

Miljø- og vejudvalget:  

 Nyt møde den 18. september kl. 16.00 med Herlev Kommunes Miljø- og Teknikudvalg om 

rundkørslen og lukning af Langdyssen.  

 ”den store græsplæne v. bålpladsen”. Der stilles ikke forslag om beplantning i ”grusgraven” på det 

ekstraordinære afdelingsmøde.   

                       
    



7. Nyt fra kassereren 

Der er overført 8.000 kr. til HÆK. 

 

 

8. Evt. 

Ekstraordinært bestyrelsesmøde den 9. september kl. 19 med planlægning af det ekstraordinære 

afdelingsmøde den 30. september.  

Afbud til mødet den 9. september: Palle Jørgensen og Annette Villaume. 

Vi drøftede kort problematikken om fritgående høns; bestyrelsen nævner problemet på 

afdelingsmødet den 30. september under eventuelt. 

 


