Referat af bestyrelsesmøde, Herlevhuse
Tirsdag den 3. januar 2017 kl. 19.00 – 22.00 i bestyrelseslokalerne
Dirigent: Annette Villaume
Referent: Frede Ravn
Afbud: Irene Petersen, Tina Neugebauer; Viggo Børsting og Niels Bonne Rasmussen, KAB
Tilstede: René Petersen, Palle Jørgensen, Annette Villaume, Yvonne Madsen, Frede Ravn, Johnny Frandsen
1. Gennemgang af referat nr. 74 og godkendelse af dagsorden
Palle indhenter nyt tilbud på Alarmsystem til Selskabs- og bestyrelseslokalet.
Behandles på bestyrelsesmødet til februar.
Dagsorden godkendt.
2. Nyt fra forretningsfører, driftschef og driftsleder
a. Aktionslisten
Vedrørende asfaltopkørsel: Det er på beboernes egen regning at etablere opkørsler til egen
bolig.
Skimmelsag: Vi tager boligen og det boligsociale arbejde op med driftschef og chefkonsulent
på bestyrelsesmødet i februar.
b. Trusler mod de ansatte: Drøftet, det sker yderst sjældent, og vi betragter punktet som lukket.
c. Forslag fra KAB om afdelingsmøde tirsdag den 4. april 2017 (eller torsdag den 27. april) med
bl.a. budgetvedtagelse. Formanden kontakter KAB og foreslår alternativt tirsdag den 25. april
ellers holder vi afdelingsmøde den 4. april.
d. Nyt om Prøvehus. Referat fra erfaringsmøde med rådgiver m.fl. den 7. december omdelt.
Det endelige regnskab for udvendigt og indvendigt arbejder er endnu ikke udarbejdet.
Vi forventer, at det fremlægges på bestyrelsesmødet i februar og fremlægges særskilt for
beboerne på afdelingsmødet.
e. Teleslynge: Etablering koster ca. 20.000 kr. inkl. moms. Omkostningerne meddeles en
beboer, der rejste spørgsmålet på beboermødet. Evt. forslag stillet til beboermødet skal rejses
af beboeren. Der findes også en hals-teleslynge til ca. 1000 kr. Dette meddeles også til
beboeren.
f. Temabestyrelsesmøde om Herlevhuse i fremtiden. Onsdag den 11. januar kl. 9.30-12.00
aflyst. Ny dato skal findes. Vi afventer svar fra driftschef og chefkonsulent.
Kommuneplanen skal snart revideres, så vi skal i gang med at stille forslag til ændringer mm
vedrørende tilbygninger og bevaringsværdighed. Punktet sættes på dagsordenen til februar.
3. Nyt fra formanden
Intet nyt.
4. Nyt fra udvalgene
a) Fastelavn, søndag den 26. februar. Plakat er godkendt og sendes til ejendomskontoret.
b) Herlevhuse i 1950-60’erne. Der har ikke været nogen henvendelser vedrørende
opfordringen i HerlevhuseNyt; der er derfor ikke planlagt et beboermøde.
c) Hjemmesiden Herlevhuse.dk. Billedsløjfe laves af Palle og Yvonne.
d) Hjemmesiden Herlevhuse.dk. Facebook.
5. Nyt fra kassereren
6. Evt.

