Referat af bestyrelsesmøde nr. 79, Herlevhuse
Tirsdag den 6. juni 2017 kl. 19.00 – 22.00 i bestyrelseslokalerne
Dirigent: Annette Villaume
Referent: Frede Ravn
Afbud: Yvonne Madsen
Tilstede: René Petersen, Palle Jørgensen, Annette Villaume, Frede Ravn, Irene Petersen, Tina Neugebauer;
Johnny Frandsen, Viggo Børsting, KAB
Beboerhenvendelse: Spørgsmål vedrørende hegn ud mod vejen. Vi måtte henvise til, at beboeren holder sig
inden for Husordenen.
1. Gennemgang af referat nr. 78 og godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger til referatet. Dagsorden godkendt.
2. Nyt fra forretningsfører, driftschef og driftsleder
a. Aktionslisten
Radon: Radonmålinger i tre lejemål; alle tre steder er radonstrålingen over det ”anbefalede”
niveau (iflg. Bolius). Vi fortsætter målingerne i andre lejemål. Vi køber endnu en måler (ca.
10.000 kr + moms) og undersøger uvildige rådgivningsmuligheder. Vi tager punktet op på et
senere bestyrelsesmøde.
Driftschef:
Opfølgning på skimmelsager: Langdyssen xx er i gang, og beboeren har indvilget i at en del
af renoveringen iværksættes som råderetssag. Sagen er færdig i løbet af 3 ugers tid.
Barkæret xx er også i gangsat, og vi afventer rapport fra skimmelkompagniet.
Rotter på Langdyssen. Problemet er løst.
Regnvandsprojekt sættes på Aktionslisten ang. Regnvandsafledning fra Herlevhuse til
projektet og til- og frakørselsforhold. Driftschef melder tilbage.
3. Nyt fra formanden
Nyt om TV og Yousee. Yousee fremsender to nye forslag som Herlevhuse skal forholde sig
til. Punktet behandles på augustbestyrelsesmødet eller på et ekstraordinært bestyrelsesmøde
inden, hvis det skønnes nødvendigt.
4. Nyt fra udvalgene
a) Evaluering af Loppemarkedet v/Irene
Loppemarkedet havde 21 stader, i alt 630 kr. Udgifter 50 kr. Der var desværre ikke så
mange besøgende, trods det gode vejr. Udvalget fortsætter næste år. Fremover stiller vi
ikke generator inkl. benzin til rådighed, og pølseboden er en bod på linje med andre
boder.
b) Skt. Hans udvalget: Bålet er ved at være færdigbygget. Bålpladsen er godkendt af
Beredskab Øst. Der indkøbes en ny pavillon ca. 700 kr. og slanger til bålslukning efter
Skt. Hans Festen.
c) HerlevhuseNyt udsendes i midt juni.
d) HÆK og rengøring. To medlemmer af HÆK har givet tilsagn om at forbedre rengøringen
efter HÆK-møderne.
5. Nyt fra kassereren
6. Evt.
Husorden: Reglerne vedr. hundehold mm. Vi tager reglerne op efter afstemningen.
Gule afmærkninger på Jættestuen skal fjernes /bliver fjernet.
Vi overvejer at markere afstanden, hvor parkering ikke er tilladt.

