Fællesrepræsentationen af boligforeninger i Herlev

Der holdes bestyrelsesmøde tirsdag den 10. november 2015 klokken 18.00 i Kagsgårdens mødelokale,
Stationsalleen 38, op på 1 sal.
Før vi går i gang med bestyrelsesmøde skal der vælges formand, næstformand og kasserer, efter at vi
har haft årsmøde.
Vi starter med at spise andesteg (mortensaften), Susanne Andersen deltager i denne del af mødet.
Til stede: Erik Nielsen, Susanne Helmark, Ole Beck, Bodil Beradino, Rene Petersen, Frank
Lind, Susanne Andersen, Inge Terp, Thomas Jacobsen, Kurt Rytter
Med følgende DAGSORDEN
Erik Nielsen bød velkommen til mødet. Bestyrelsen konstituerede sig herefter med Erik Nielsen
som formand, Susanne Helmark som næstformand og Ole Beck som kasserer.
1
Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 15. september 2015, og referat fra årsmødet den 22.
september 2015.
Referatet blev godkendt. Referatet udsendes til alle afdelingsbestyrelser

3
Orientering fra formand, herunder blandt andet:
De store projekter i de kommende år:
Hospitalet
Der er fortsat parkeringsproblemer i omegnen af hospitalet. Herlevhuse har indført
parkeringsrestriktioner. De indførte restriktioner, som kommunen har indført ved Kirkehøj
Kædehuse, virker generende for beboerne. Problemet generelt tages op på borgmestermøderne
i FRH-regi.
Letbanen
Intet nyt siden sidste møde.

BIG

Centret er nu åbnet, men det er gået godt med åbningen.
Posthuset
Intet nyt siden sidste møde.

Nedrivning af Nørrevang
Sagen kører – stort set alle boliger er revet ned. Der er stadig 1 beboer tilbage, som ikke vil
flytte. Sagen afgøres i retten.

Glødelampen (Nordea sagen og legeplads mv)
Anlægget af en legeplads er sendt høring.
Grundkøbssagen mod Nordea er berammet til domsafgørelse ultimo november.
Møde med borgmesteren den 21. januar 2016
Erik Nielsen opfordrede til at komme med forslag til mødet.

Evaluering af fællesmøde for alle afdelingsbestyrelser 29. oktober, og af årsmødet den 22. september.
Generel tilfredshed med mødet den 29. oktober.
Årsmødet havde den forventelige opbakning.
Opdatering af hjemmeside
Susanne oplyser, at det et svært at få den nuværende hjemmeside til at fungere. Forskellige
alternativer undersøges, f. eks om KAB kan bruges.
Storskrald/kildesortering
Der var erfaringsudvekling om forskellige muligheder for kildesortering / storskraldsordninger.

Møder 2016
Se kalender
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Kassereren fortæller om økonomien

Kassebeholdning dags dato 17.728,66 – ellers intet nyt.
5
Aktivitetsteamet
Der har været afholdt et møde mellem kommunen og boligorganisationerne Herlev
Boligselskab og 3B. Erik Nielsen gav en mundtlig orientering om mødet samt indhold af
ny aftale. Susanne Helmark var utilfreds med, at kommunen ikke havde indkaldt hende
til mødet.
6
Første Skridt i Herlev
Seneste tilbud på pjecer m.v. er 7.000 stk. for 2.500 kr. Erik Nielsen bad om
tilbagemelding på, hvor mange de enkelte boligselskaber skal bruge, samt hvor
materialet skal afleveres. De enkelte boligorganisationer står selv for distribution i egne
boligområder. Kampagnen sættes i gang i uge 2 i 2016.
7
Tv signal problematikken, evt. fællesmøde
Andre ideer til fællesmøde udbedes
Tiden er løbet fra et fællesmøde om TV-signaler, da flere parter har indgået nye aftaler.
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Erfaringsudveksling fra bestyrelsen
Erik Nielsen: I Kagsgården udskiftes alle armaturer med en besparelse, hvor
investeringen på ca. 2,3 mio. kr. er tjent ind på ca. 4 år.
Inge Terp: der opsat ny køkkenlåger i alle køkkener – en god og billig måde at renovere
boliger.
Rene Petersen: Der er gjort forsøg med efterisolering af selskabslokalet i Herlevhuse
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Evt.
Intet til referat.

Afbud bedes meddelt Erik, af hensyn til bestilling af mad.

