
Referat af bestyrelsesmøde nr. 101 Herlevhuse 

Tirsdag den 6. august 2019 i bestyrelseslokalerne 

 
Beboerfremmøde: Tilbygning, skur i forhave, Langdyssen. Den ny beboer ønsker et skur på ca. 6 kvdmeter. 

Bestyrelsen afventer svar fra Herlev Kommune (se pkt. 2.4), men kan i princippet godkende det fremviste 

skur. Beboeren holder kontakt med ejendomskontoret, også med mht. ny flisebelægning. 

 

Dirigent: Yvonne Madsen 
Referent: Frede Ravn 

Afbud: Irene Petersen, Viggo Børsting, KAB 

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

Hansen og Johnny Frandsen, KAB 

 

1. Gennemgang af referat nr. 100 og godkendelse af dagsorden. Pkt. 5, 2-5 tilføjet. 

 

2. Nyt fra driftschef og driftsleder 

 

1. Aktionslisten: Robotgræsslåmaskinen etableres fredag den 9/8 d.å. Der kommer nye bøtter til 

grønt- og restaffald 1. oktober, ekstra fliser kan hentes på ejendomskontoret.  

2. Radon-møde blev ikke afholdt i juni. Hvornår skal der afholdes møde? Vi afventer svar fra 

driftschefen. 

3. Markvandringen, bemærkninger til referat og fremtidigt arbejde. Vi afventer svar fra KAB. 

 

4. SAB har opsagt aftale med Herlev Kommune vedr. tilbygninger.  

Aftalen om fjernelse af ikke-godkendte tilbygninger 2024 og kravet om at følge godkendte 

tegninger ved nye tilbygninger er opsagt. Vi skal derfor udarbejde nye retningslinjer til 

Råderetskataloget. Punktet behandles på bestyrelsesmødet i oktober. Bestyrelsen og 

driftschefen kommer med et udkast. Herlev Kommune har endnu ikke kommenteret 

opsigelsen, men kommentar kommer medio september fra Herlev Kommune.    

 

3. Nyt fra formanden, intet nyt. 

 

4. Bredbånd: Status på bredbånd via Fastspeed. Bestyrelsen kontakter KAB, Yousee og fastspeed. 

Punktet behandles på bestyrelsesmødet til september.  

 

5. Nyt fra udvalgene 

1) Skt. Hans: Evaluering. Bestyrelsen regner med at gennemføre Skt. Hans aften næste år. 

Vi forsøger at nedsætte et Skt. Hans udvalg på beboermødet i november.  

2) Støjhospital: Vi kontakter Herlev Hospital igen for at høre om målingerne har givet resultat. 

3) Stordyssen, politi og trafik: Vi fotograferer vejen og sender billederne til politiet. Politiet og 

kommunen vil muligvis godkende 30 km begrænsning uden yderligere vejbump. 

4) Langdyssen og Runddyssen, parkering: Bestyrelsen er i dialog med Herlev Kommune, der 

drøfter vores forslag med politiet. Punktet sættes på dagsordenen på bestyrelsesmødet i 

september 

5) Grundvand: Bestyrelsen har deltaget i et møde vedr. grundvandshøjden og  –opsamlingen. 

Kagsåparkens vandprojekt er besluttet udsat til efter Letbanens etablering.  

 

6. Nyt fra kassereren 

 

7. Evt. 

 

Der er endnu ikke kommet referat fra FRs bestyrelsesmøde med borgmesteren.  

 


