
Referat af  bestyrelsesmøde nr. 91, Herlevhuse 

Tirsdag den 4. september 2018 kl. 19.00 – 22.00 i bestyrelseslokalerne 

 
Dirigent: Annette Villaume og Referent: Frede Ravn 

Afbud: Yvonne Madsen, Henrik Riise Hansen og Viggo Børsting, KAB 

Tilstede: René Petersen, Palle Jørgensen, Annette Villaume, Frede Ravn, Irene Petersen, Johnny Frandsen. 

 

1. Gennemgang af referat nr. 90 og godkendelse af dagsorden  

Pkt. 2e tilføjet. 

 

2. Nyt fra (driftschef og) driftsleder 

Driftschef: 

 

a. Aktionslisten  

Beboersag (misligholdelse af lejemålet og frygt for beboerens trivsel): Kommunen har 

meddelt ejendomskontoret, at den ikke kan komme videre. Sagen overbragt til KAB via 

ejendomskontoret.   

Beboerhenvendelse vedr. nabostrid: Bestyrelsen kan ikke gå direkte ind i sagen, men svarer 

selvfølgelig beboeren. 

b. Strategien og samarbejdet med Herlev Kommune. Louise Lind, KAB har kontaktet Herlev 

Kommune primo juni og rykket umiddelbart før sommerferien. Kommunen har nu kontaktet 

KAB, og vi ser frem til et møde snarest muligt. 

c. Resultat af radonmålingerne, bilag over tallene er udsendt til bestyrelsen. Drøftes i oktober. 

KAB fremsender bilag med mulige løsningsmuligheder. 

Samtidig drøfter vi målingerne fra prøvehuset og de to kontrolhuse.  

d. Katalog over tilkøbsmuligmuligheder, drøftelse; bilag er tidligere udsendt. Drøftes i oktober. 

Der tilføjes fygesne og beskæring af buske. Småhegn mm fjernes. 

e. Fremvisning af Herlevhuse 12. september kl. 17.00 med Louise Lind, KAB.  

René Petersen, Irene Petersen og Palle Jørgensen deltager. 

 

3. Nyt fra formanden 

1) Fremtidens mål for SAB: Indbydelse til møde 5. september. Palle Jørgensen deltager. 

SAB ”Fremtidens mål” KAB/SAB planlægger at holde områdemøde for jeres område den 

22. oktober kl. 19-21 i beboerlokalet på Valbyholm.  

2) Efterårets afdelingsmøde: René P kontakter KAB og eventuelle forslag til behandling: 

Ændring af Husorden vedr. hegn og hæk ml. to naboer. 

3) HÆK (Herlevhuse Ældre Klub): Ansøgning om 8000 kr (samme beløb som alle de 

foregående år).  

4) Fællesrepræsentationen: FRs generalforsamling 25. september. René deltager. 

Møde ml. borgmesteren og FR den 22. oktober kl. 17 på Rådhuset.   

Fællesmøde for alle afdelingsbestyrelser i Herlev den 1. november 2018.  

5) KAB-Konferencen 27.-28.oktober 2018 Helsingør: ”Beboerdemokrati i bevægelse” 

Deltagere: Annette Villaume og René Petersen 

 

4. Nyt fra udvalgene 

a) Trafik- og Miljøudvalget, støjværn og Letbanen. Drøftes til oktober. 

b)           - do -                     ”Brummelyden” fra Herlev Sygehus. Drøftes af Miljøudvalget og  

bestyrelsen orienteres til oktober. Svaret fra sygehuset kan ses på hjemmesiden. 

 

5. Nyt fra kassereren 

Økonomi: Vi køber en ny kopimaskine, da den gamle er ved at være slidt. 

 

6. Evt. 

 


