Referat af bestyrelsesmøde nr. 88, Herlevhuse
Tirsdag den 8. maj 2018 kl. 19.00 – 22.00 i bestyrelseslokalerne
Dirigent: Palle Jørgensen
Referent: Frede Ravn
Afbud:
Tilstede: René Petersen, Palle Jørgensen, Yvonne Madsen, Annette Villaume, Frede Ravn, Irene Petersen,
Henrik Riise Hansen, Viggo Børsting og Johnny Frandsen, KAB
1. Gennemgang af referat nr. 87 og godkendelse af dagsorden med nyt pkt. 3 1)
2. Nyt fra driftschef og driftsleder
Driftschef:
a. Beboermødet, gennemgang af forslagene og beboernes spørgsmål. Listen gennemgået og der
udarbejdes nyt Råderetskatalog og Husorden. Der udsendes et HerlevhuseNyt med svar på
spørgsmålene fra beboermødet.
b. Aktionslisten blev gennemgået og nye punkter tilføjet
c. Strategien og samarbejdet med Herlev Kommune. Louise Lind er tilknyttet gruppen.
d. Louise Lind ny chefkonsulent i SAB/KAB kundeområde A
e. Herlev Boligselskab ser positivt på driftssamarbejde med vores afdeling og HerlevÅhuse.
f. Runddyssen 26 har været ledig i 2 md. Ansøgerne er sprunget fra.
g. Bestyrelsen skal gennemgå ”kataloget for ekstra ydelser” og indstille til et beboermøde,
hvilke ydelser Herlevhuse skal tilbyde fx rensning af tagrender. De tilmeldte beboere vil få
huslejeforhøjelse.
3. Nyt fra formanden
1) Fremtidens mål for SAB: Formanden deltager i mødet den 23/5 og begrunder selv sit
kandidatur.
2) Møde i kommunen ml. FR og borgmesteren den 17. maj. kl 17: Yvonne M deltager.
4. Nyt fra udvalgene
1) Loppemarkedet: Alt er på plads, plakater er trykt og annonce i Herlev Bladet er bestilt.
2) Skt. Hans. Budget 4000 kr. En indbydelse sendes ud i god tid før aftenen.
3) Trafik- og Miljøudvalget: Mødet med kommunen om trafiksikkerheden for at få hastigheden dæmpet
var uden konkrete løsninger ved HerlevÅhuse og på Runddyssen, idet køllegårdskvarteret nord
prioriteres.
4) HerlevhuseNyt: Desværre årstalsfejl på forsiden om loppemarkedet.
5. Nyt fra kassereren
Skt. Hans budget 4000 kr.
6. Evt.
Næste bestyrelsesmøde mandag den 11/6 kl. 16.00. Markvandring efterfulgt af bestyrelsesmøde.
Afbud fra Irene Petersen.

