
Referat nr. 60 bestyrelsesmøde, Herlevhuse 

Tirsdag den 1. september 2015 kl. 19.00 – 22.00 i bestyrelseslokalet 

                                                                       
Dirigent: Yvonne Madsen 

Referent: Frede Ravn                                Afbud: Irene Petersen og Viggo Børsting KAB, 

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

               Tina Neugebauer, Johnny Frandsen og Niels Bonne Rasmussen, KAB 

Beboerhenvendelse: Hofor har uden samtykke fjernet en busk i beboerens have. De skulle have adgang til 

hovedvandledningen. Ejendomskontoret retter henvendelse til Hofor om deres fremgangsmåde. 

  

1. Gennemgang af referat nr. 59, og godkendelse af dagsorden  

 

2. Nyt fra forretningsfører, driftschef og driftsleder 

a) Aktionslisten gennemgået. Bestyrelsen har godkendt at arbejdstiden for de ansatte 

begynder kl. 6.30 og slutter fredag kl. 12.00. 

Gruskasserne fyldes ikke op i sommerperioden. 

DONG har flyttet vejbelysningen ved HerlevÅhuse. Herlevhuse er ikke involveret 

økonomisk. 

Der har været rejst tvivl om udlejning af vores selskabslokaler til ikke Herlevhuse-

beboere; Chefkonsulent Niels Bonne Rasmussen, KAB har svaret Herlev Kommune, der 

har svaret beboeren.    

b) Driftsfællesskab med HerlevÅhuse. Bilag udsendt. v/Niels Bonne Rasmussen 

Godkendt med mindre ændringer. Driftsfællesskabet renskrives og sættes på  

hjemmesiden Herlevhuse.dk, når den er godkendt af SABs bestyrelse.  

c) Evt. udsendelse af reviderede reglementer og Husorden v/Niels Bonne Rasmussen 

Vi afventer svar fra Ministeriet på vores henvendelse på spørgsmålet, om der skal 

udsendes ny skriftlig Husorden mm hver gang, der sker en lille ændring eller om vi fortsat 

kan henvise til hjemmesiden eller at rekvirere en ny fra ejendomskontoret. Niels Bonne 

Rasmussen kontakter juridisk afdeling i KAB og fremsender skriftlig indstilling til 

afdelingsbestyrelsen. 

d) Efterårets afdelingsmøde:  

Formanden bestiller mandag den 16. november kl. 19.00 i selskabslokalerne og retter 

henvendelse til Lauritz Roikum, vores tidligere dirigent. 

 

3. Nyt fra formanden 

 Ikke revideret regnskab for 2014-15 viser et overskud på 414.000 kr.  

 Fællesrepræsentationen (FR) bestyrelsesmøde den 15/9. Formanden deltager. 

 

4. Beboersag vedrørende hæk og hegn. Bilag udsendt. Beboeren har fået bevilget 1,8 m høje 

hækplanter i et stykke på 15 m ind mod HerlevÅhuse. 

 

5. P-forhold for Campingvogne og trailere. Bilag vedlagt 

Bestyrelsen spørger beboerne, om de vil modsætte sig P-plads for campingvogne for enden af 

stikvejene på Runddyssen. 

Er der ingen problemer fremsættes forslag på beboermødet.  

 

6. Nyt fra udvalgene 

a) Vej og miljø. Breve uddelt på Langdyssen vedrørende Herlev Kommunes nye P-regler. 

b) Letbanen. Bestyrelsen kontakter Letbanen. De nuværende tegninger viser, at der 

eksproprieres jord fra Herlevhuse ved forretningsbygningen og nedefter mod Kagsåen. 

c) Nabohjælp. 13 skilte indkøbes.  

                        

7. Nyt fra kassereren, intet nyt 

 

8. Evt. Markvandringsreferatet gennemgås på bestyrelsesmødet i oktober. 


