Referat nr. 80 af bestyrelsesmøde, Herlevhuse
Tirsdag den 1. august 2017 kl. 19.00 – 22.00 i bestyrelseslokalerne
Dirigent: René Petersen
Referent: Frede Ravn
Afbud: Annette Villaume, Palle Jørgensen, Viggo Børsting og Niels Bonne Rasmussen, KAB
Tilstede: René Petersen, Yvonne Madsen, Frede Ravn, Irene Petersen, Tina Neugebauer; Johnny Frandsen
1. Gennemgang af referat nr. 79 og godkendelse af dagsorden
Nyt pkt. 3 a) Dato for afdelingsmøde i november
2. Nyt fra forretningsfører, driftschef og driftsleder
a. Aktionslisten
Skimmelsag på Langdyssen er afsluttet. Nye tagrender og nedløb på forretningsbygningen
sættes op nu. HOFOR er forsinket; direkte brev sendes til de berørte beboere. Ansøgning fra
to naboer om dobbeltcarport, og en beboer ønsker dobbeltcarport. Begge ansøgninger drøftes
på næste bestyrelsesmøde i september.
Alarm uden kamera sættes op (idet politiet ikke vil godkende ansøgningen) på selskabslokalet
og bestyrelseslokalet. René, Yvonne og Irene er kontaktpersoner til alarmselskabet.
Driftschef:
Regnvandsprojekt. Tilkørselsforhold mm. Kommunen indleder ny Høringsrunde grundet
regnefejl i projektholderne. Drøftes på et senere bestyrelsesmøde.
Yousee, drøftelse og beslutning vedr. ny aftale: Formanden kontakter driftschefen.
b. Drøftelse: Skal der afstandsmarkeres på fortove, hvor parkering ikke er tilladt i flg.
færdselsloven? Driftslederen kontakter en opmåler og får et tilbud, og vi drøfter tilbuddet på
næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen drøfter ligeledes oversigtsforholdene på hjørnerne.
c. Sikring mod ”jordskred” ved fortove og veje. Driftslederen har beset huset og givet afslag på
sikring, idet hækken og støtten indtil videre holder jorden.
d. Møde med HerlevÅhuse, dato og forslag til dagsorden. Formanden kontakter HerlevÅhuse.
e. Flytteopgørelse, istandsættelse af flyttelejlighed. Drøftet. Bestyrelsen stiller forslag om at
ændre Vedligeholdelsesreglementet mht. maling af fliser i bad og køkken.
3. Nyt fra formanden
a) Forslag: afdelingsmøde med regnskab tirsdag den 28. november kl. 19.00 2017. Dato
besluttet. Formanden kontakter Laurits Roikum (som dirigentforslag).
4. Nyt fra udvalgene
a) Evaluering af Skt. Hans festen. Ca. 200 deltagere. Formanden ønsker at udvalget udvides.
b) Ansøgning fra HÆK om det årlige tilskud på 8000 kr. Tiltrådt.
c) Nyt fra Trafik- og Miljøudvalget. Regnvandsprojektet: Udvalget kontakter borgmesteren
for at få ændret tilkørselsforholdene. Udvalget følger op på de manglende cykelstativer
ved Ringvejen.
d) HerlevhuseNyt. Forslag til emner: Renovering af fraflyttede huse, skimmelsvamp mm,
Udvidelse af udvalg (flere beboere kan inddrages), hvepseboer, myreangreb,
5. Nyt fra kassereren
Regnskab 2016-17 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb fremlagt, drøftet og taget til efterretning.
6. Evt.
Vi får nye planter til parken ml. Jættestuen/Dyrholmen vederlagsfrit.

