
Referat af bestyrelsesmøde nr. 100 Herlevhuse 

Tirsdag den 4. juni 2019 kl. 17.30 – 19.00 i bestyrelseslokalerne 

 

Markvandring fra kl. 19.00 (Referent Gitte Nielsen, KAB) 

Resultatet af radonmålingerne, drøftelse af klimaskærmen (betonvægge og tag) 

Referat udsendes senere. 
 

Dirigent: Palle Jørgensen 
Referent: Frede Ravn 

Afbud: Annette Villaume 

Tilstede: René Petersen, Palle Jørgensen, Yvonne Madsen, Frede Ravn, Irene Petersen, Henrik Riise 

Hansen. Viggo Børsting, KAB og Johnny Frandsen, KAB 

 

1. Gennemgang af referat nr. 99 og godkendelse af dagsorden  

 

2. Nyt fra driftschef og driftsleder 

 

1. Aktionslisten: HOFOR går i gang med asfaltarbejder midt juni. Eftersyn i slut august. 

Klage over hæk, besigtiges.  

2. Radon-målinger foretaget de sidste tre måneder; behandles under Markvandringen. 

Der afholdes møde med rådgiver, Kim Olson, driftschef Viggo Børsting og bestyrelsen i 

primo juni om radonmålingerne og mulige tiltag. 

3. Klimaskærmen; behandles under Markvandringen. Det blev besluttet at rette henvendelse til 

SABs bestyrelse vedr. strategien for undersøgelser af betonvægge mm. 

4. Planlægning af møde med Herlev Kommune om trafik; vi har skrevet til kommunen, men 

endnu ikke fået svar.  

 

3. Nyt fra formanden 

 

4. Bredbånd: Drøftelse og evt. beslutning. For at få et hurtig bredbånd med Fastspeed kræves der 

underskreven ny aftale og opgradering af anlægget med youSee. Vi binder os derved i yderligere 72 

måneder, heraf 12 måneders opsigelse. Bestyrelsen besluttede, at kontrakten skal underskrives og 

anlægget opgraderes (uden omkostninger for Herlevhuse) og derefter omdele materiale fra 

Fastspeed. Hvis der underskrives ny aftale, overgår opkrævningen af grundpakken til youSee fra 

KAB. Dvs. at beboerne selv skal indgå aftaler med youSee om evt. grundpakke mm.  

Fastspeed kan tilbyde bredbåndshastighed på 1000Mbit på 229 kr/md. 

Der skal indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde, hvor beboerne kan tage stilling til forslaget. 

 

5. Nyt fra udvalgene 

1) Loppemarkedet. Evaluering. Ikke den store succes pga. vejret. Vi prøver igen næste år. 

2) Skt. Hans aften arrangement aflyses. Formanden udarbejder flyer, der deles ud til beboerne. 

 

6. Nyt fra kassereren 

 

7. Evt. 

 

___________________________________________________________________________________  

 

Efter bestyrelsesmødet har Herlev Kommune og Beredskab Øst oplyst, at der ikke er forbud mod Skt, Hans 

Bål. 


