
Referat af bestyrelsesmøde nr. 94, Herlevhuse 

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

 

Vi fik gløgg og æbleskiver og ønskede hinanden glædelig jul og godt nytår. 
 

Dirigent: Annette Villaume 
Referent: Frede Ravn 

Afbud: Viggo Børsting, KAB 

Tilstede: René Petersen, Palle Jørgensen, Annette Villaume, Frede Ravn, Yvonne Madsen, Irene Petersen, 

Henrik Riise Hansen og Johnny Frandsen, KAB 

 

1. Gennemgang af referat nr. 93 og godkendelse af dagsorden  

Dagsorden godkendt. 

 

2. Nyt fra driftschef og driftsleder 

 

1. Aktionslisten 

 

2. Drøftelse af tilkøbsmulighederne og priser: Da driftschefen meldte afbud, er punktet udsat til 

næste møde i januar.  

3. Beboermødet den 13. november 

a. Beretningsdiskussionen, forslagene og det videre arbejde 

Mødet gik godt, der var en god diskussion. Vi arbejder videre med forslaget vedr. 

hastighedsdæmpningen. Vi kunne henvise flere spørgsmål til ejendomskontoret fx 

ledningsproblemer, trappesten og rotteproblemer.  

b. Andet 

Hund, der gør: Bestyrelsen retter henvendelse til beboeren og forsøger at stille nogle 

løsningsforslag. 

 

3. Nyt fra formanden 

a) Beboerhenvendelse angående: Hjælp din nabo!! En beboer efterlyser Nabohjælp, der kan hjælpe 

med eller efterlyse hjælp til konkrete ”arbejder”. Vi drøfter det med hjemmesidebestyreren.  

b) Referat fra Fællesforsamlingen: Der er en sag i Landsretten vedr. Glødelampen, idet 

Glødelampen sætter sig, og husene risikerer at få alvorlige sætningsskader. 

c) HÆK klubben søger om yderligere tilskud på 5-6.000 kr. Ansøgningen kan først behandles på 

beboermødet til april.  

 

4. Nyt fra udvalgene 

 

a) Trafik- og Miljøudvalget: Letbanen. Ekspropriationsmødet er afholdt. Afgørelsen, beløbets 

størrelse og omfanget, kommer til januar. Beløbet tilfalder Dispositionsfonden.    

b) Bolignet/fibernet/TV betaling til Yousee (grundpakken overgår fra huslejebetalingen til Yousee).  

Punktet behandles på bestyrelsesmødet til februar.   

c) Reception lørdag den 5. januar kl. 11-14 for Jette Jørgensen, bestyrer af selskabslokalerne.  

Indbydelse sendes ud med HerlevhuseNyt.  

 

5. Nyt fra kassereren 

Nytårskur 2019: Indbydelse omdelt. 

 

6. Evt. 

a) Der har været og er stadig store problemer med byggeriet Livsrum. Man regner med ibrugtagning 

til maj 2019.   

 


