Fællesrepræsentationen af boligforeninger i Herlev
16.11.2017

Der holdes bestyrelsesmøde torsdag den 23. november 2017, klokken 18.00 i Kagsgårdens mødelokale.
Stationsalleen 38, op af jerntrappen.
Før vi starter mødet skal der vælges formand, næstformand og kasserer. Godkendelse af FR`s
forretningsorden.
Erik Nielsen bød velkommen til mødet og oplyste, at der er afbud fra Rene Petersen og Kurt
Gjerstof. Connie Mankow kommer senere.
Bestyrelsen konstituerede gid med Erik Nielsen som formand og Susanne Helmark som
næstformand samt Ole Beck som kasserer.
Til stede: Erik Nielsen, Ole Beck, Inge Terp, Susanne Andersen, Lars-Jørgen Pedersen,
Susanne Helmark, Frank Lind, Connie Mankow, Kurt Rytter.

Med følgende DAGSORDEN
1
Godkendelse af dagsorden
Dagorden blev godkendt.
2
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 12.9.2017, og fra årsmødet den 27.9.17
Referatet blev godkendt.
3
Notat fra Herlev kommune fra mødet med FR`s bestyrelse den 7.9.17, gennemgang af notatet og er der
tiltag der skal gøres i den anledning.
Intet særligt til referat, men der blev udtrykt tilfredshed med kommunens opfølgning på mødet.
4
Orientering fra formand
Herunder bl a:
Ombygning hospitalet, hvordan går det
Sagen skrider planmæssigt frem.

Letbanen ekspropriation, og andet
Der har været møde med Letbaneselskabet og de berørte afdelinger om midlertidig og
vedvarende ekspropriation.
Tunnel under S-banen
Der er reserveret midler på kommunens budget for 2019.
Evt. flytning af rådhuset
Det bliver først afklaret, når den nye kommunalbestyrelse træder til i 2018.
Nyt byggeri på posthusgrunden
Projektet bliver lidt mindre end oprindelig tænkt med den nye investor.
Herlev Bymidte
Der er intet nyt. Det er naturligvis frustrerende for de berørte beboere.
Den Grønne fatning
Der bliver bygget på livet løs. Det bliver en blanding af almene ungdomsboliger med 3B som
bygherre og ejerboliger.
Kirkehøj etagehuse
Der bygges ejerboliger ovenpå. Sagen har trukket lidt i langdrag grundet investor.
Nørrevang
De første huse er sat på grunden. Erik Udtrykte glæde ved, at er lykkes at få grønne tage i
byggeriet. Retssagen mod den sidste beboer er afsluttet og vundet af boligselskabet.
Topmøde for frivillige den 4.11.17
Connie Mankow oplyste, at det havde været et fint møde.
Bander og narkosalg, samarbejde med politi og SSP
Der har været meget skriveri i lokalpressen. De kriminelle er meget mobile, så derfor opfordres
alle til at tage nummerpladen og indberette det til politiet.
Andet
Er det en god ide at invitere kommunalbestyrelsen til en rundtur til de almene boligområder?
Der var enighed om at gøre et forsøg. Der blev nedsat et udvalg bestående af Erik, Connie,
Susanne H. og Frank.

Erik har ligeledes læst om et projekt, hvor mad tæt på sidste salgsdato fordeles til hjemløse for
at undgå madspil. Der var en debat om emnet, med konklusionen blev, at det ikke er en sag for
FR-Herlev.
Erik har fået en henvendelse fra Nordconsult, som gerne vil komme til en dialog om udvikling
af Bymidten. Der var ikke stemning for dette.
5
Hjemmesiden, Susanne orienterer
Der er p.t. problemer med nogle links grundet at KAB overgår til ny hjemmeside. Der arbejdes
med at løse problemet.
Susanne foreslog, at der fortælles om spændende byggesager i de forskellige boligselskaber.

6
Kassereren fortæller om økonomien
Økonomien er stabil med mere en 14.000 kr. på kontoen.
7
Tiltag efter mødet mellem afdelingsbestyrelserne og Kommunen den 1.11.17
Susanne Helmark synes, at det var et fint arrangement. Der enighed om at konceptet er fint.
8
Lars-Jørgen orienterer om renoveringen i Højbjergvænge
Der har været afholdt 1. spadestik. Medio december går man i gang med et ombygge
lejligheder, som kan bruges som referenceboliger. Næste fase er planlagt til opstart april 2018.
Al genhusning sker internt i HAB. Den samlede renovering forventes afsluttet i 2021.
9
Glødelampen legeplads eller vandbassin, og Nordea sagen
Intet nyt i sagen mod Nordea. Sidst at sagen blev drøftet med kommunen var der en vis
imødekommenhed for at lukke vandhullet, men Inge Terp oplyste, at grundejerforeningens
medlemmer ikke er enige om en eventuel lukning. FR Herlev henlægger sagen.
10
Aktivitetsteamet
Der er kommet ny leder, der hedder Johan. Erik oplyste, at der muligvis bliver et møde med den
nye leder i nærmeste fremtid.

11
Erfaringsudveksling fra bestyrelsen
Intet særligt til referat
12
Kommende møder i 2018
Husk kalenderen møder i 2018 planlægges
Bestyrelsesmøde mandag den 19. februar 2018 i Hækmosen 2F
Årsmøde den 25, september kl. 19.00 i Kagsgården
Øvrige møder faslægges på mødet i februar
13
Evt

Intet til referat.

