Referat af bestyrelsesmøde nr. 99 Herlevhuse
Tirsdag den 7. maj 2019 kl. 19.00 – 22.00 i bestyrelseslokalerne
Dirigent: Yvonne Madsen
Referent: Frede Ravn
Afbud: Viggo Børsting, KAB, Henrik Riise Hansen
Tilstede: René Petersen, Palle Jørgensen, Annette Villaume, Yvonne Madsen, Frede Ravn, Irene Petersen,.
Louise Lind og Johnny Frandsen, KAB
1. Gennemgang af referat nr. 98 og godkendelse af dagsorden
Intet til referat og ingen tilføjelser til dagsorden.
2. Afdelingsmødet den 9. april kl. 19
Gennemgang af mødets beslutninger og andre spørgsmål:
Referat fra mødet er udsendt til alle beboere i HerlevhuseNyt og ligger på hjemmesiden.
Der er rettet henvendelse til kommunen vedr. parkering på Runddyssen og krydset LangdyssenRunddyssen. Der er fare for at køre en fodgænger ned.
Varmeveksler undersøges af Johnny og Viggo.
Støj fra Herlev Hospital: Hospitalet foretager støjmåling og svar forventes slut maj.
Garageporte/-døre er bestilt til Hellekisten og derefter på Barkæret (2019-20).
3. Nyt fra driftschef og driftsleder
1. Aktionslisten, bl.a. vejrenoveringer
Nyt flag indkøbes, Kummer ved forretningerne fjernes af HOFOR (pga. Letbanen).
Retableres efter arbejdet.
2. Radon-målinger foretaget de sidste tre måneder. Vi afventer svar fra rådgiver, og punktet
tages på bestyrelsesmødet i juni.
3. Herlev Kommune, trafik mm.: se pkt. 2
Louise Lind kontakter Herlev Kommune vedr. tilbygninger mm. og anmoder om svar inden
1. juni. Efter svar eller møde hos kommunen bringes sagen op i SABs
organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni.
4. Nyt fra formanden
Formanden deltager i næste Fælles Repræsentationen af boligforeninger i Herlev
møde den 14. maj.
Der er borgmestermøde den 25. juni kl. 16.00 med alle boligforeningerne.
5. Nyt fra udvalgene
1) Ændring af hjemmesiden, drøftelse om den ny bjælke: ”Hjælp din nabo”. Vi afventer og ser
om det bliver en succes.
2) Velkomstudvalg; bilag omdelt. Bilagene godkendt og vil sendt til nye beboere.
3) Loppemarkedet. Små plakater sættes op. Børnestader er gratis.
4) Skt. Hans aften: Slikposer til børn. Ved Nørrevang inviteres med. Senere uddeles ny flyer om
arrangementet.
5) HerlevhuseNyt, dels april udsendelsen, dels det ekstraordinære omdelt 4. maj. Taget til
efterretning.
6) Bredbånd: Fastspeed i flg. Boligen nr. 3 side 43. Drøftelse. Palle kontakter firmaet.
6. Nyt fra kassereren
Intet nyt.
7. Evt.
Der er opsat ny vandhane og vask i selskabslokalet.
Der er styr på Brandmødet den 15. maj.

