Referat nr. 56 bestyrelsesmøde, Herlevhuse
Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.00 – 22.00 i bestyrelseslokalet
Dirigent: Yvonne Madsen
Referent: Frede Ravn
Afbud: Niels Bonne Rasmussen, Viggo Børsting og Johnny Frandsen.
Tilstede: Bestyrelsen og suppleanter
1. Gennemgang af referat nr. 55, og godkendelse af dagsorden
Fra en beboer: Forslag om ændring af Husorden vedr. Husdyr pkt. 3.
2. Nyt fra forretningsfører, driftschef og driftsleder
a) Aktionslisten udsendes inden mødet med rettelser vedtaget på de sidste møder. Udsat.
b) Strategi vedrørende skure, carporte, udestuer mm., drøftelse og beslutning. Udsat.
c) Driftsfællesskab med HerlevÅhuse. Tiltrådt, der stilles forslag på beboermødet.
d) Beboersag, solceller. Udsat.
e) Renovering og ombygning af forretningsbygningen, Runddyssen 2-6. Afdækningen i forbindelse
med regnvejret var ikke udført godt nok, så der var vandskade. Vi følger nøje arbejdet og vil
forsikre os om, at arbejdet udføres korrekt, og at vi får det, vi kommer til at betale for. Taget er
færdigt, men tidsplanen holder ikke i forbindelse med facadearbejdet. Bestyrelsen tager det op på
næste byggemøde mandag den 13. april.
f) Renovering af forretningsbygningen, Runddyssen 1. Udsat.
g) Bagerens ansøgning. Drøftelse og beslutning. Bageren har i første omgang fået afslag på
ansøgning om udsættelse af frist for brødudsalg. Tages op på senere bestyrelsesmøde.
h) Den underskrevne aftale med Yousee. Formanden tager kontakt til Yousee.
i) Beboerhenvendelse vedrørende indkørsel på Stordyssen. Formanden svarer beboeren og
kontakter ejendomskontoret og driftschefen.
j) Beboerhenvendelse om diverse problemer på Stordyssen. Formanden snakker med beboeren.
3. Nyt fra formanden
a) Beboermødet mandag den 20. april
Dirigent: Lauritz Roikum. Praktisk arbejde: Vand, bordopsætning, mødetid mm. Formanden
kontakter skolen.
1. Indledning v/René
2. Budget
3. Forslag
Nabohjælp, Støjværn, Hjertestarter(e), Driftsfællesskab med HerlevÅhuse, P-vagtsordning, fra en
beboer: Forslag om ændring af Husorden vedr. Husdyr. Forslagene sendes til KAB.

4. Nyt fra udvalgene
Miljø: Rampe (v. Jættestuen fra parkanlægget) og Lamper til parkanlægget. Bestyrelsen
kontakter ejendomskontoret.
Støjværnsudvalget: Forslaget drøftet under pkt. 3 stk. 3.
Skt. Hans-udvalget fremlægger forslag til maj-mødet.
Der bevilges penge til en toiletvogn til Loppemarkedet den 31. maj.

5. Nyt fra kassereren
Gaveregulativ: Drøftelse og beslutning. Udsat til næste bestyrelsesmøde.
Forslag:
Boligafdelingen Herlevhuse ønsker at markere nuværende og tidligere aktive beboere, der har gjort
en forskel for beboerne i Herlevhuse. Dette markeres med vingaver eller gavekort op til 300 kr.

Gaverne gives ved runde fødselsdage ved 50, 60, 70 og 75 år og derefter hele årtier, samt til
afgående bestyrelsesmedlemmer/suppleanter med minimum fem års anciennitet.
Samtidig ønsker Herlevhuse boligafdeling at give jule-, aftrædelses- og tiltrædelsesgaver til de
ansatte i Herlevhuse.
Nære samarbejdspartnere, blandt håndværkere, SAB og KAB, ydes ligeledes en gave ved runde
fødselsdage og jubilæer.
Alle gaver kan kun ydes efter tiltrædelse på et bestyrelsesmøde, eller mellem formand, kasserer og et
bestyrelsesmedlem.
Forslaget drøftes på næste bestyrelsesmøde, og afklares ift. SAB/KAB.
6. Evt.
Lamper til parkanlægget drøftes på næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen retter henvendelse til KAB vedrørende Pizza-buddets uhensigtsmæssige bilkørsel,
opførsel og parkering.

