Referat nr. 69 bestyrelsesmøde, Herlevhuse
Tirsdag den 7. juni 2016 kl. 19.00 – 22.00 i bestyrelseslokalerne
Dirigent: René Petersen

Referent: Frede Ravn

Afbud: Annette Villaume, Irene Petersen, Tina Neugebauer,
Tilstede: René Petersen, Palle Jørgensen, Yvonne Madsen, Frede Ravn, Johnny Frandsen, Viggo Børsting
og Niels Bonne Rasmussen, KAB
1. Gennemgang af referat nr. 68 og godkendelse af dagsorden
2. Nyt fra forretningsfører, driftschef og driftsleder
a. Aktionslisten blev gennemgået; kommunen yder ikke længere havehjælp til pensionister mm.
Det er den enkelte beboer selv, der skal betale for det. Vi rejser problemet over for
kommunen.
City-parkering: Afdelingen har fået p-afgifter på 15.000 kr.
På augustmødet tager vi stilling til nye hundeskilte.
b. Markvandring: forslag tirsdag den 2. august kl. 17. Markvandringen er fremover i
begyndelsen af juni (2017).
c. Legepladsunderlag: Vi er uenige i legepladsleverandørens afvisning af at forny
legepladsunderlaget. Det undersøges i juridisk afdeling om, vi skulle have haft en anden
vedligeholdelsesvejledning.
d. Solceller; beboeren skal indbetale et depositum. Der sendes et brev til beboeren juni/juli.
e. Nyt om Prøvehus: Bestyrelsen og adm. har indhentet et underhåndsbud bl.a. for at få arbejdet
i gang så hurtigt som muligt. Forventet indflytning 1. oktober.
f. Brev fra beboer vedr. Legeplads: Legepladsen er godkendt af legepladstilsynet. Formanden
svarer beboeren.
g. Brev fra beboer vedr. havehold/håndværkere mm: Formanden svarer beboeren.
3. Nyt fra formanden
a. Formanden undersøger alt omkring Yousee, de nye love mm
4. Nyt fra udvalgene
a) Vej og miljø: Langdyssen er ved at blive asfalteret og nye bump bliver etableret.
b) Letbanen: Vi afventer, at letbanen er færdig med opmålinger mm. Vi vil fortsat afholde et
møde med dem, når vi har styr på ekspropriation mm.
c) Evaluering af loppemarkedet søndag den 29. maj kl. 10 – 15:
32 stande, der hver betalte 30 kr/stand; udgift 300 kr. til toiletbestyrer. Overskuddet på
660 kr er overdraget til kassereren. Vejret var fint, ikke så mange besøgende, så ikke alle
oplevede et godt salg. Udvalget træder tilbage, så der skal findes et nyt
Loppemarkedsudvalg, hvis det skal fortsætte. Efterlyses på hjemmesiden og i det
kommende HerlevhuseNyt.
d) Skt. Hans Fest. Alt er ok. Bålet tændes kl. 20.30. Det annonceres i Herlige Herlev og
Facebook.
e) Hospitalsparken. Udviklingsplan udsendt. 60 deltog i mødet. En masse forslag blev
udarbejdet og et udvalg går nu i gang med at inddrage kommunen.
f) HerlevhuseNyt. Vi er meget glade for det nye tryk.
g) Samarbejdet med HerlevÅhuse: Vi har afholdt et møde med bestyrelsen i HerlevÅhuse og
behandler forslagene på bestyrelsesmødet i september.
5. Nyt fra kassereren. Intet nyt.
6. Evt.

Næste nummer af HerlevhuseNyt skal indeholde et tema om udluftning for at undgå skimmelsvamp.

