Fællesrepræsentationen af boligforeninger i Herlev

Der holdes bestyrelsesmøde tirsdag den 22 november 2016, klokken 18.00 i mødelokalet i Kagsgården
Stationsalleen 38, op af jerntrappen.

Vi starter med valg af formand, næstformand og kasserer, herefter
spiser vi and evt. først efter bestyrelsesmødet.
Med følgende DAGSORDEN

Til stede Kurt Gjerstof, Erik Nielsen, Susanne Helmark, Lars-Jørgen Pedersen, Inge Terp, René
Petersen, Bodil Berardino, Kurt Rytter
Valg af formand og næstformand: Erik Nielsen blev valgt som formand og Susanne Helmark
som næstformand.
1
Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 13. september og årsmødet den 19. september 2016
Referaterne blev godkendt

3
Orientering fra formand
Herunder bl a:
Disse projekter med rødt har vi diskuteret med borgmesteren mandag den 21.11
-De store projekter i de kommende år, Hospitalet, Letbanen, nyt byggeri i bymidten, og Posthuset
Erik Nielsen udtrykte bekymring om de pressede budgetter vedr. sygehusbyggeriet, som
borgmesteren orienterede om. Borgmestermødet indikerer, at der kan blive problemer med at
realisere letbaneprojektet grundet økonomien.

-Nedrivning af Nørrevang
Region Hovedstaden kar forespurgt Herlev Boligselskab om at låne arealet til p-plads første
halvår 2017. Herlev Boligselskab har godkendt dette. Region hovedstaden må selv stå for
eventuelle kommunale godkendelser af dette.
-Glødelampen - Nordea sagen, legeplads, tunnel mv.
Der var enighed om, at kommunen ikke var så afvisende for at lukke vandhullet som tidligere.
Det var positivt, at det ser ud til, at tunnelen kommer allerede i 2017.
-Nye byggemuligheder i Herlev, er der det.
Det var overraskende, at der skal bygges kollegieboliger i industriområdet.

-Integrationsydelse og kontanthjælpsloftet hvilken indflydelse får det på vores beboere.
Intet til referat

-De kommunale budgetter, kommer det til at vedrører os.
Det kommer formentlig ikke til at betyde noget.

-Andre renoveringer, herunder Højbjergvænge evt. oplæg fra Lars-Jørgen
Lars-Jørgen Pedersen oplyste, at der er forventet byggestart ultimo juli 2017.

-Lov om tv pakker
Intet nyt

4
Evaluering af mødet med de kommunale myndigheder
Intet til referat

5
Kassereren fortæller om økonomien

Ole Beck oplyste, at der er 17.692,11 kr. iI kassen.

6
Aktivitetsteamet
3B har fornyet aftalen. Herefter en gensidig orientering om, hvordan ordningen opleves.

7
Ideer til fællesmøde udbedes
Der planlægges et møde til foråret i folketinget efter samme koncept som vanligt.

8
Erfaringsudveksling fra bestyrelsen
Intet til referat

9
Planlægning af møder i 2017
14. februar i Herlev Vænge - bestyrelsesmøde
24. maj i Højstengård - bestyrelsesmøde
12. september i Herlevhuse - bestyrelsesmøde
26. september - årsmøde i Kagsgården

10
Evt
Det er aftalt, at Herlev Boligselskab er vært for foreningen hjemmeside. Kurt Rytter formidler
kontakten mellem Karen Sandal (KAB). Og Susanne Helmark, som aftaler det nærmere forløb.

