
Referat nr. 66 bestyrelsesmøde, Herlevhuse 

Tirsdag den 1. marts 2016 kl. 19.00 – 22.00 i bestyrelseslokalerne 

                                                                       
Dirigent: Yvonne Madsen 

Referent: Frede Ravn 

 

Afbud: Niels Bonne Rasmussen, KAB 

 

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

Tina Neugebauer, Irene Petersen, Johnny Frandsen og Viggo Børsting, KAB 

 

To beboere mødt frem vedrørende individuel kollektiv rådgivning. Beboerne kontakter Johnny angående 

rådgivning. Beboerne skal først indhente tilbud fra køkkenfirma eller snedker.  

  

1. Gennemgang af referat nr. 65 og godkendelse af dagsorden  

Nyt pkt. 2h tilføjet 

 

2. Nyt fra forretningsfører, driftschef og driftsleder 

a. Aktionslisten 

b. Solceller, sagen afsluttet med krav om depositum ca. 13.000 kr sendes til beboeren 

c. Tagplader, prisen drøftes på aprilmødet 

d. Skimmelsvamp i erhvervslejemål, bestyrelsen orienteres på aprilmødet  

e. Servicerammen, ingen bemærkninger 

f. Prøvehuse, første referat fra udvalget er udsendt til bestyrelsen. Drøftet. 

g. Beboermøde (budgetmøde) afholdes onsdag den 6. april 2016 

Forslag til mødet: Bilag udsendt 24/2 Vedr. ændring af Husorden 

Forslag til mødet: Prøvehus, forslag udarbejdes af driftschef. Udkast sendes til bestyrelsen. 

Budgetforslaget går i nul, ingen huslejeforhøjelser.  

h. Beboersag vedr. gelænder; et gelænder sættes op, bestyrelsen var uenig.   

                  

3. Nyt fra formanden 

 To referater udsendt, fra FR-Herlevs møde og fra mødet ml. FR-Herlev og forvaltningen 

(bemærk side 4) 

Ny etage på Kirkehøj etageejendomme, hvor det er en privat invester der muligvis er på. 
Drøftelse om blanding af alment og privatejet byggeri 
Herlev kommune vil gerne have en større andel af ledige boliger. SAB er principielt imod. 

 Bestyrelsen deltager med et medlem i Beboerrepræsentantskabsmøde den 30. marts. 

 

4. Nyt fra udvalgene 

a) Vej og miljø: Kommunens Støjhandlingsplan er i høring; bestyrelsen er i kontakt med 

Letbanen vedr. ekspropriation og evt. støjværn 

Vi afventer svar vedrørende asfalt og fliser på Langdyssen. 

b) Selskabslokalerne: Drøftelse om betaling og forslag til kvittering ved bestilling af 

selskabslokalerne. Vedtaget og reglerne tilrettet sendes som forslag til beboermødet 

c) HerlevhuseNyt marts 2016: Drøftelse af indhold. 

d) Loppemarked søndag den 29. maj kl. 10-15.  

Gert kontaktes vedrørende salg af grillpølser, der er ingen strøm til råde. 

                        

5. Nyt fra kassereren 

Kassereren undersøger hvad det koster at trykke HerlevhuseNyt ”ude i byen”. 

 

6. Evt. 

 


