
Referat af bestyrelsesmøde nr. 81, Herlevhuse 

Tirsdag den 5. september 2017 kl. 19.00 – 22.00 i bestyrelseslokalerne 

 

 
Dirigent: Palle Jørgensen 
Referent: Frede Ravn 

 

Afbud: Annette Villaume, Tina Neugebauer, Viggo Børsting og Niels Bonne Rasmussen, KAB 

 

Tilstede: René Petersen, Palle Jørgensen, Yvonne Madsen, Frede Ravn, Irene Petersen, Johnny Frandsen, 

KAB 

 

  

1. Gennemgang af referat nr. 80 og godkendelse af dagsorden  

Dagsorden udvidet med pkt. 4b Velkomstudvalget og pkt. 3b. Beboerhenvendelse 

 

2. Nyt fra forretningsfører, driftschef og driftsleder 

a. Aktionslisten 

Hofor begynder om 14 dage startende på Runddyssen. 

Det koster 3100 kr at få markeret p-reglerne (fx 10 meter-reglen) i Herlevhuse. Vi stiller 

forslag på beboermødet. 

Pizza-forretningen opfordres til at fjerne cigaretskod mm i nærområdet. 

Driftsleder: Genudlejning tager i fremtiden 6-8 uger.  

 

Ansøgninger om dobbeltcarporte: Begge ansøgninger godkendes af bestyrelsen, 

men dobbelte carporte skal godkendes af kommunen. 

Yousee, drøftelse og beslutning vedr. ny aftale. Se Viggos mail. Vi skriver til Yousee for at få 

forlænget tilbuddet til efter beboermødet.  

 

b. Møde med HerlevÅhuse tirsdag den 3. oktober, forslag til punkter: Vi har ingen punkter. 

c. Punkter til Visionsmødet den 27. september. Vi skriver til KAB for at få et oplæg; hvis dette 

ikke kommer, udsættes mødet. 

d. Økonomi: Fraflytninger, drøftet. Vi spørger ind til tallene. 

 

3. Nyt fra formanden 

a) Forslag til dagsorden og tidsplan angående afdelingsmødet i november. Godkendt. 

b) Beboerhenvendelse vedr. hæk. Driftsleder og formand kigger på problemet.  

c) SABs repræsentantskabsmøde flyttes evt. til en lørdag fra en torsdag. 

 

4. Nyt fra udvalgene 

a) Nyt fra Trafik- og Miljøudvalget. Til- og frakørselsforholdene vedr. Nørrevang. De store 

lastbiler skal køre ind fra Hjortespringvej og Topasvej. 

b) Velkomstudvalget. Skal vi stille boliger til rådighed for beboere i Herlev, når der sker 

ombygninger og renoveringer i Herlev Bymidte? Mulighederne undersøges.   

                        

5. Nyt fra kassereren 

Intet nyt. 

 

6. Evt. 

Taxa-parkeringer ved Sygehuset: Problemet er endnu ikke løst.  

Rammerne (billeder fra Herlevhuse) sættes op i kælderen i Selskabslokalerne. 

 

 


