Fællesrepræsentationen af boligforeninger i Herlev

Der holdes bestyrelsesmøde mandag den 1 juni 2015, klokken 19.00 i Hjortegården, beliggende på
Melissehaven 7-9, omme i gården
Med følgende DAGSORDEN
Til stede: Erik Nielsen, Susanne Helmark, Susanne Andersen, Bodil Bernadino, Ole Beck, Rene
Petersen, Jane Rathmann, Kurt Rytter
Afbud: Lars-Jørgen Pedersen, Inge Terp, Frank Lind
Erik Nielsen bød velkommen til mødet med en særlig velkomst til Jane Rathmann fra Herlev Kommune
og foreslog, at efter punkt 1, begyndermødet med punkt 3, hvilket der var enighed om.
1
Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 23 marts 2015, og evt. af referat fra mødet den 9. april
2015 med borgmesteren.
Begge referater blev godkendt. Referaterne sendes til bestyrelsen + suppleanter.
Bestyrelsesreferater uploades tillige til hjemmesiden.

3
Aktivitetsteamet hvor jeg har inviteret Jane Rathmann til at komme og fortælle om krisetelefonen som
er oprettet for både Ballerup og Herlevs borgere
Jane Rathmann redegjorde for den nye fælles indsats, som Ballerup og Herlev kommuner har
besluttet at udføre i fællesskab. Hun oplyste, at krisetelefonen er åben 24/7, men at her alene er
tale om rådgivning, at det personer, som henvender sig. Det daglige forebyggende arbejde sker
stadig af A-teamet i Herlev Kommune.
Jane Rathmann udleverede posters og visitkort med oplysninger om krisetelefonen. Det blev
aftalt, at Jane Rathmann sender materiale til Erik Nielsen til videre distribution.

4
Orientering fra formand
Herunder bl a:

De store projekter i de kommende år,
Hospitalet
Intet nyt siden sidste møde. Der var en debat om de nye trafikforhold omkring hospitalet.
Letbanen
Intet nyt siden sidste møde.

DISA
Arbejdet følger tidsplanen og forventes at blive taget i brug sensommeren 2015.

Posthuset
Der har været en del tumult i forbindelse med borgerhøring og lokalplanlovsvedtagelse. Det
godkendte projekt vil give en del skyggegener for Kilometergården.

Nedrivning af Nørrevang
Nedrivningen forventes at begynde til 1. august 2015. Genhusningen er gået rigtig godt, og Erik
Nielsen takke alle boligorganisationerne for den store hjælp i forbindelse med at skaffe de
nødvendige boliger..

Glødelampen (Nordea sagen og legeplads mv)
Hørkær er nu lukket som forsøg, og hvis det falder heldigt ud, bliver lukningen permanent, og
boligselskaberne kan etablere en legeplads.
Der pågår en klagesag vedr. udgifterne til grundkøb. Det forventes, at sagen mod Nordea
falder ud til boligorganisationernes fordel.

Bæredygtigt byggeri og renovering
Erik Nielsen opfordrede til, at bæredygtighed automatisk indarbejdes
bæredygtighedsprincipper i nybyggeri og renoveringsarbejder.

Lejlighedsstørrelser skal der kun bygges store?
Erik Nielsen orienterede om projektet ”basisboliger” i KAB, som er velegnet til
ungdomsboliger eller singleboliger.
Der var herefter en erfaringsudveksling i bestyrelsen.

Ændring af årsmødet til inden den 25. september 2015
Mødedato blev ændret til tirsdag den 22. september 2015 kl. 19.00 i Kagsgården

Evaluering af mødet på Christiansborg onsdag den 23 marts 2015
Det var et fint arrangement. Erik Nielsen opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at prioritere
dette arrangement, hvor det FR-Herlev, der er vært.

Evaluering af mødet med borgmesteren den 9. april 2015
Der var enighed om, at det var et godt møde. Der er stor åbenhed fra kommunens side til at
drøfte diverse spørgsmål i en åben og tillidsfuld atmosfære.
Der var enighed om, at Erik Nielsen udsender en invitation til et debatmøde om tryghed i
boligområderne mellem Morten Bødskov (S)og Mads Holger (C) den 9. juni 2015

5
Kassereren fortæller om økonomien
Kassebeholdningen er på 18.031 kr.

6
Første Skridt i Herlev, som har forespurgt om vi vil betale for en folder, da den sidste folder gav meget
respons?
Det var en stor succes med udsendelsen af folderen. Det blev drøftet, om FH-Herlev skal
bidrage med støtte til en ny event. Der var enighed om, at bidrage med at lave en ny folder.
Anslået udgift 8.000 kr. – 9.000 kr.

7
Tv signal problematikken, jeg har forhåbentlig mulighed for at skaffe en ekspert på området,
sandsynligvis mod betaling, hvad siger bestyrelsen.
Erik Nielsen foreslog, at der afholdes et fællesmøde med en oplægsholder med henblik på at få
et indblik fremtidens muligheder. Der var enighed om at gå videre med ideen.
Andre ideer til fællesmøde
Intet yderligere for nærværende bortset fra A-teamet

8
Erfaringsudveksling fra bestyrelsen
Intet aktuelt

9
Evt
Intet til referat

Afbud bedes meddelt Erik.

