Referat nr. 72 bestyrelsesmøde, Herlevhuse
Tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 19.00 – 22.00 i bestyrelseslokalerne
Økonomimøde kl. 18-19. Foreløbig Regnskab 2015-16. Torben Beyer Jensen og Niels Bonne Rasmussen, KAB
Gennemgang af foreløbigt regnskab blev revideret og derefter taget til efterretning. Enkelte punkter uddybes
på afdelingsmødet den 15. november.

Dirigent: René Petersen

Referent: Frede Ravn

Beboerfremmøde:
 Opkørsel fra vej til carport. Vi behandler punktet med driftsleder og driftschef.
 Beboer afleverede papirer vedr. ”Herlevhuse i 50’erne” til bestyrelsen.
 Overdækning af indgangsparti, køkkenvindue og bryggersdør: Bestyrelsen afventer svar fra
kommunen, men kan ikke anbefale en overdækning af hele stykket.
Afbud: Yvonne Madsen (deltager fra kl. 19.30) og Viggo Børsting KAB
Tilstede: René Petersen, Palle Jørgensen, Annette Villaume, Frede Ravn, Tina Neugebauer, Irene Petersen,
Johnny Frandsen
1. Gennemgang af referat nr. 71 og godkendelse af dagsorden
Nyt punkt: Yousee og invitation af konsulent pkt. 3b
2. Nyt fra forretningsfører, driftschef og driftsleder
a. Aktionslisten drøftet.
b. Kontanthjælpsloftet drøftet.
c. Markvandringsreferat. Udsat til bestyrelsesmødet i november.
d. Drøftelse af mødet med HerlevÅhuse. Bilag vedlagt. Vi skriver til HerlevÅhuse om
samarbejde
e. Legepladsunderlag; der lægges helt nye måtter i løbet af 14 dage.
f. Nyt om Prøvehus. Færdigmeldt og alt ok!
g. Alarm på forretningsbygningen Runddyssen 2-6. Udsat.
h. Alarmer i øvrigt, se udsendte mails. Drøftet, vi opfordrer beboerne til at holde øje med
hinandens boliger.
i. Afdelingsmøde tirsdag den 15. november. Forslag vedr. El installationer og Husorden tilrettet
og drøftet. Mht. dirigent kontaktes Laurits Roikum af formanden. Input til beretning sendes
til Yvonne Madsen.
3. Nyt fra formanden
a) Fælles Repræsentationen i Herlev. Referat af møde 19. september udsendes senere.
b) Linje 5A har endestation ved Præstebro Kirke fra den 17. april 2017
c) Yousee og invitation af konsulent pkt. 3b. Formanden kontakter KAB.
4. Nyt fra udvalgene
a) Vej og miljø, cirkelbump på Stordyssen er etableret.
b) Støjværn: Indtil videre skal vi afvente Letbanen.
c) Letbanen vil i dette efterår kontakte os vedr. skel ml. Herlevhuse og fortov/vej på
Ringvejen.
5. Nyt fra kassereren
Taget til efterretning.
6. Evt.
Ny flagstang og nyt flag er opsat.
Vi undersøger ”fugtighedskort”, der viser om boligen trænger til udluftning.

