
Referat nr. 70 bestyrelsesmøde, Herlevhuse 

Tirsdag den 2. august 2016 kl. 17.00 – 22.00 i bestyrelseslokalerne 

 
Kl. 17.00 blev der afholdt Markvandring, derefter almindeligt bestyrelsesmøde.   

   
To beboere var mødt op i spørgetiden. 

a) Saltkorn punkterer cyklerne 

b) Der er omfattende tyverier og indbrud især på veje, hvor der er gode ”flugtmuligheder” for 

eventuelle tyve. Vi omtaler det i HerlevhuseNyt. 

c) Vedkommende ville også høre, hvad der sker med hendes og naboens hæk i forbindelse med 

indflytningen. Beboeren og de nye beboere må selv aftale om hækken skal fornys, ejendomskontoret 

skal kontaktes vedr. hækplanter  

                                                                  

Dirigent: Annette Villaume            Referent: Frede Ravn 

 

Afbud: Irene Petersen, Tina Neugebauer (til det ordinære møde) og Niels Bonne Rasmussen, KAB 

 

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

(til markvandringen), Johnny Frandsen, Gitte Nielsen og Viggo Børsting, KAB 

  

1. Gennemgang af referat nr. 69 og godkendelse af dagsorden  

 

2. Nyt fra forretningsfører, driftschef og driftsleder 

a. Aktionslisten blev gennemgået, drøftet og ændret.  

b. Bestyrelsen godkendte ny beplantning ca. 70.000 kr på Langdyssen 

c. Drøftelse af mødet med HerlevÅhuse, se minireferat. Drøftes til september. 

d. Solceller; vi afventer beboerens depositum på 12.500 kr. 

e. Stordyssen xx, afslutning på fraflytning. Bilag fra 13. juni vedlagt:  

Driftschef er i øjeblikket i gang med at sagsbehandle. Vi afventer svaret. 

f. Nyt om Prøvehus. Arbejdet skrider planmæssigt frem.  

g. Alarm på forretningsbygningen Runddyssen 2-6. Drøftes til september. 

h. Velkomstudvalget fik på sidste møde bl.a. disse reaktioner: 

Nye beboere efterlyser flere stikkontakter. Vi kigger på det. 

Blandet tilfredshed med vores håndværkere.  

Mangelfuld rengøring fra fraflytter. 

i. Langdyssen xx. Rækværk/hegn mod vej er godkendt og følger Husordenen. 

j. Afdelingen har fået ”indtægt” fra parkeringsafgiften i alt 18.150 kr.  

                                

3. Nyt fra formanden 

Tv-udvalget undersøger i øjeblikket muligheder for individuelt tv. 

 

4. Nyt fra udvalgene 

a) Vej og miljø: vi har endnu ikke hørt om, hvornår der bliver etableret bump på Stordyssen. 

Desværre synes vi også, at kommunen fælder mange træer og planter for få.  

b) Ansøgning på 8.000 kr er modtaget fra HÆK. Bevilget.  

c) Skt. Hans Fest. Evaluering. Bålet nåede lige at blive tændt, men så tog regnen til. Der 

deltog ca. 100 beboere og gæster. 

d) HerlevhuseNyt. Indhold bl.a. markvandring, udluftning, Nyt Loppemarkedsudvalg, 

Ejendomskontoret, Prøvehus, Tyveri, Vedligeholdelseskontoen    

         

5. Nyt fra kassereren 

Regnskab til KAB skal afleveres i løbet af august måned. 

 

6. Evt. 

 


