
Referat nr. 67 bestyrelsesmøde, Herlevhuse 

Tirsdag den 5. april 2016 kl. 19.00 – 22.00 i bestyrelseslokalerne 

                                                                       
 

Dirigent: Annette Villaume 

Referent: Frede Ravn 

 

Afbud: Yvonne Madsen, Viggo Børsting 

 

Beboerfremmøde: Udluftning fra bad i bryggers. Fugtstyret ventilator bør sættes i. Beboeren henvises i 

øvrigt til kommunen, da der er børn i lejemålet, der har astma. 

 

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

Johnny Frandsen og Niels Bonne Rasmussen, KAB 

  

1. Gennemgang af referat nr. 66 og referat af det ekstraordinære bestyrelsesmøde med SABs 

formandskab er taget til efterretning. Dagsorden er godkendt.  

 

2. Nyt fra forretningsfører, driftschef og driftsleder 

a. Aktionslisten 

Der var ingen bemærkninger.  

Ansøgning om gelænder afslået. 

Hofor skal grave nye hovedvandsledninger ned i området. Arbejdet begynder nu.   

b. Solceller; har beboeren indbetalt depositum? Udsat. 

c. Tagplader. Ca. 2500 kr for udskiftning af enkelte plader. 80.000 kr for et helt hus. 

d. Skimmelsvamp: erhvervslejemål. Der opsættes en fugtstyret ventilator. 

e. Nyt om et evt. Prøvehus. Driftslederen kigger på det forventede prøvehus på torsdag.  

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

Budget: Hjemfaldstigningen er ikke indregnet. Det nævnes på beboermødet. 

                   

3. Intet nyt fra formanden 

 

4. Nyt fra udvalgene 

a) Vej og miljø: Referat fra møde med Herlev Kommune. Referat udsendt. 

Hele området omdannes til 40 km/t område. Nye bump etableres og citronskiverne 

fjernes. Herlevhuse har indvilget i at betale ét vejbump ca. 20.000 kr på Stordyssen. 

b) Letbanen. Vi holder ikke noget beboermøde lige nu.   

c) Selskabslokalerne: Vi bevilger ca. 2000 kr til musikanlægget. 

d) HerlevhuseNyt: Pris for tryk: 2500 kr. Kvaliteten bliver bedre og til nogenlunde samme 

pris, hvis vi selv trykker bladet. Vi beslutter fremover at få bladet trykt ude i byen. 

e) Nyt om Loppemarked søndag den 29. maj kl. 10-15. Ca. 1. maj uddeles sedler til alle 

beboere om stadeplads. Stadepladserne koster 30 kr. Der serveres pølser fra vogn.   

f) Referat fra Beboerrepræsentantskabsmøde den 30. marts v/Annette 

Taget til efterretning.  

                        

5. Nyt fra kassereren 

 

6. Evt. 

 Alle beboere kan bestille en ny container til pap-affald; henvendelse til ket@herlev.dk eller  

tlf.  4452 6443.  

 Bestyrelsen undersøger, hvor meget salt forurener ift. grundvandet.  

 Råderetsændring: Overdækning ved dør. Drøftes på næste bestyrelsesmøde 

 

.  
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