
Referat nr.  55 bestyrelsesmøde , Herlevhuse   
Tirsdag  den  3.marts 2015 kl. 19.00 - 22.00 i Bestyrelseslokalet   
 
Dirigent : Palle Jørgensen 
Referent : Yvonne L.  Madsen 
Afbud : Frede Ravn, Viggo Børsting, Niels Bonne Rasmussen KAB 
Tilstede: Rene Petersen, Palle Jørgensen, Yvonne L. Madsen, Annette Villaume, Tina Neugebauer, Irene 
Petersen, Johnny Frandsen, driftsleder 
 
Poppy Jensen (HÆK) var mødt op i spørgetiden for at høre om nogle praktiske ting i forbindelse med 
renovering af beboerlokaler og hvad der i den forbindelse skulle ske med HÆK´s skabe m.m.  
Bestyrelsen og Johnny vil efter renoveringen se på HÆK's ønsker og prøve på at finde en løsning. 
 
1. Gennemgang  af  referat  nr.  54 , og  godkendelse  af  dagsorden  
    Pkt. 2 b flyttes til aktionslisten. Nyt pkt. 2b Beboersag. Pkt. 2 c flyttes til aktionslisten 
    Pkt. 4 b og c slås sammen til et pkt. b. 
 
2. Nyt  fra  forretningsfører, driftschef og driftsleder  

    a. Aktionslisten  udsendes  inden  mødet  med  rettelser vedtaget på de sidste møder 

    b. Beboersag. Viggo kontaktes og sagen sættes på aktionslisten 

    c. Hjertestarter  Herlevhuse. 

        På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at indkøbe en hjertestarter. Vi vil gerne købe  

        yderligere en hjertestarter. Annette laver et forslag til næste bestyrelsesmøde om indkøb    

        af 2 hjertestartere. Forslaget skal yderligere behandles på beboermødet den 20.april 2015.    

        Hjertestarterne skal hænge henholdsvis på væggen til beboerlokalerne og ved indgangen  

        til ejendomskontoret. 

    d. Driftsfællesskab - HerlevÅhuse 

        Vi syntes umiddelbart at det er OK - men der er flere ting der skal undersøges.  

        Vi vil ikke sige OK til beboerne førend, vi er helt klare over, hvad det indebærer 

    e. Budget 2015/2016.  

        Under "diverse udgifter" tilføjes:  

        Der afsættes fortsat kr. 8.000 til Herlevhuses ældreklub (HÆK). Ældreklubben er nu åben  

        for alle herlevs pensionister. 

        Til bestyrelsens nytårskur deltager bestyrelsen og ansatte samt ledsagere 

        Der var forvirring omkring antennebudgettet. Vi har lige indgået en ny kontakt med Yousee og  

        der skulle prisen være anderledes. Rene tager kontakt til Yousee og Marie (KAB). 

3. Nyt fra formanden 

    a. Yousee kontrakt. 

         Kontrakten er underskrevet 

    b. Afdelingsmødet den 20. april 2015.  

        Dirigent: Laurits Roikum - ref. Yvonne L. Madsen 

        Forslag til mødet behandles på bestyrelsesmødet i april 2015 

        Rene deltager i bestyrelsesmødet i Fælles Repræsentationen den 23. marts 2015 

4. Nyt fra udvalgene  

    Vej - og miljø 

    a. Vi tager kontakt til flere P- firmaer for at få oplyst det praktiske/priser i forbindelse med  



        etablering af p-vagter på vores private/fællesveje.  Palle, Rene og Yvonne taler med firmaerne  

        og udarbejder forslag til næste bestyrelsesmøde. Forslaget om p-vagter skal godkendes på  

        beboermødet den 20. april 2015.   

   b.  Støjrapporten var kommet og den viser, at det højeste støjniveau er hos beboerne på  

         Langdyssen ud mod Ringvejen. Der skyldtes støjen fra både biler (start/brems/våd vej) og støj   

         fra udrykningskøretøjer til og fra hospitalet.          

         Der er en del støj i hele bebyggelsen grundet motorvej, Ringvej og hospital. Støjen fra   

         motorvej og Ringvej er størst, når vinden er i nord, nordøst, sydøst og syd.   

         Udover svarene fra skemaerne var der også lavet støjmålinger rundt om i bebyggelsen samt  

         forskellige beregninger. 

         Da rapporten var gratis bevilgede bestyrelsen nogle flasker vin til de to studerende. 

         Der uddeles breve til beboerne på Langdyssen (ud mod Ringvejen). 

   c.   Herlevhuse.dk 

         Der flyttes om på nogle menupunkter. 

   d.   Nabohjælp. 

         Der indkøbes 10 skilte, der skal opsættes forskellige steder i bebyggelsen. Den samlede pris  

         kr. 5.000,00 blev bevilget. 

   e.   Herlevhuse Nyt 

         Stor ros  

5. Nyt fra kassereren 

         Intet 

6. Evt.                  
         Forslag om små lamper til den lille park.  Tina laver forslag til næste bestyrelsesmøde 
         Ramper op til den lille park fra Jættestuen. Johnny undersøger sagen. 
         Afbud fra Irene til mødet den 20. april og afbud fra Johnny til næste bestyrelsesmøde. 
          
                             
 


