Referat af bestyrelsesmøde nr. 97 Herlevhuse
Tirsdag den 5. marts 2019 kl. 19.00 – 22.00 i bestyrelseslokalerne
Dirigent: Annette Villaume
Referent: Frede Ravn
Afbud: Yvonne Madsen, Irene Petersen, Viggo Børsting, KAB
Tilstede: René Petersen, Palle Jørgensen, Annette Villaume, Frede Ravn, Henrik Riise Hansen. Jeanne
Pedersen, og Johnny Frandsen, KAB
1. Gennemgang af referat nr. 96 og godkendelse af dagsorden
2. Budgetudkast 2019-20, drøftelse og beslutning; bilag udsendt
Budgetudkastet blev godkendt med en enkelt rettelse i kommentarerne, idet HÆK ikke længere
modtager 8000 kr.
1) Yousee regning og rykkergebyr? Det undersøges på huset, men KAB har betalt regningen og
er i kontakt med Yousee.
2) Yousees overtagelse af opkrævning af grundpakke? Jeanne sender en specifikation over
grundpakke mm. Formanden svarer Yousee. Vi foretager os ikke noget, før vi hører fra KAB.
3. Nyt fra driftschef og driftsleder
1. Aktionslisten
Louise Lind, KAB kontaktes med henblik på aftale med kommunen om tilsyn med et
lejemål.
2. Bestyrelsen fik forelagt en overdragelseskontrakt vedr. en udestue.
3. Serviceramme og Årshjul. Vi foretog en enkelt rettelse i servicerammen og årshjulet blev
taget til efterretning.
4. Drøftelse og beslutning om tilkøbsmulighederne og priser. Driftschef indstiller forslag.
Driftschefen deltog ikke i mødet.
5. Beboermødet den 9. april
Forslag vedr. ændringer af Råderetsreglement og Vedligeholdelsesreglement: Gulve
Forslaget godkendt og stilles på beboermødet.
4. Nyt fra formanden
1) Vejbump mm. Formanden svarer en beboer vedr. bump og skilte på Stordyssen. Indholdet er
videregivet til Trafik- og Miljøudvalget.
2) Formanden deltager i FR bestyrelsesmøde 19/3. Spørgsmål om grønne områder ved
”Strømmen” rejses.
5. Nyt fra udvalgene
1) Evaluering af Fastelavn. Der var 100 solgte billetter, 52 børn og 48 voksne. Det var en stor
succes, ikke mindst fordi solen kom under tøndeslagningen. Udgifter: 4.111,45 kr – 2000 kr.
(billetindtægt)= 2.111,45 kr.
2) Waoo Fibia Tv og Internet: Fibia vender tilbage.
3) Ændring af hjemmesiden. Web masteren koster 320 kr/t. Vi afsætter ca. 10 t til ændring af
hjemmesiden, så der kan tilføjes en ny bjælke: Hjælp din nabo/køb og salg.
6. Nyt fra kassereren
7. Evt.

