Fællesrepræsentationen af boligforeninger i Herlev

Der holdes bestyrelsesmøde tirsdag den 12. september 2017, klokken 19.00 i Højstensgårds
mødelokale, Tvedvangen 51.
Til stede: Erik Nielsen, Susanne Helmark, Lars-Jørgen Pedersen, Inge Terp, Ole Beck, Kurt Gjerstof,
Frank Lind, Kurt Rytter.

Med følgende DAGSORDEN
1
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 24.5.2017
Referatet blev godkendt.

3
Orientering fra formand
Herunder blandt andet:

-Evaluering af mødet med borgmesteren, og gennemgang af de punkter vi havde på denne dagsorden
Erik Nielsen gav en kort mundtlig referat af borgmestermødet for de medlemmer, der ikke
deltog i mødet.
Ombygning af hospitalet er godt i gang inklusiv etablering af P-husmed 524 p-pladser.
Der lavet en lokalplan for etablering af Kræftens Hus samt ”Fordybelsens Hus (forskellige
trosretninger).
Der var en kort orientering om de kommunale overvejelser omkring rådhusets fremtidige
placering og funktion.
Der er ny developer på posthusgrunden med mindre projektændringer i forhold det oprindelige
projekt.

Der er ikke noget aktuelt problem med flygtninge i Herlev Kommune. De familier, der er
kommet, at i store træk selvforsørgende og er begyndt at komme på ventelister efter almindelige
regler om de almindelige boliger.
Der er stor tilfredshed med kildesorteringen i boligområderne.
De nye byggerier (Den grønne fatning, Tagboliger Kirkehøj Etagehuse, Herlev Ringgård): der
gang i projekterne.
Der er ikke noget nyt om sagen mod Nordea på Glødelampen.
Der blev vist en åbenhed for at undersøge hvorvidt det er muligt at lukke vandbassinet på
Glødelampen og etablere legeplads på området.
Der var en snak om trafik foranstaltninger i Lille Birkholm området, hvor vejchikanerne ikke
respekteres.
-Kommunens opkrævning af vand, renovation og ejendomsskatter
Kommunen tilkendegav, at den vil sende næste års priser ud til boligselskaberne, så snart de
kendes på rådhuset.
-Aktivitetesteamet
Gunnar Uglebjerg er stoppet som leder i kommunen og der kommet en ny leder for
aktivtetsteamet..
-Andet (det være godt med en opdateret liste fra de forskellige boligselskabers afdelingsbestyrelser)
Erik efterlyste tilbagemelding på opdaterede lister af bestyrelsesmedlemmer.

4
Hjemmesiden, Susanne orienterer
Susanne efterspurgte, om der er særlige ønsker til indhold på hjemmesiden.
5
Kassereren fortæller om økonomien
Der er balance på ca. 14.360,11 kr. i kassebeholdningen. Ole Beck forslog uændret budget for
2018. Der er fortsat uafklaret, om der kommer udgifter til hjemmesiden i 2018.
6
Der afholdes fællesmøde mellem alle afdelingsbestyrelser og kommunen den 1. november 2017, har vi
punkter vi vil have med på dagsorden.
Følgende emner er bragt i forslag: de mange byggerier i det centrale Herlev samt Madam
Skrald ordningen.

7
Foreløbig planlægning af vores årsmøde den 27.9.17, herunder blandt andet valg af
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Susanne, Ole og Frank er på valg. Alle tilkendegav, at de er villige til genvalg, men de viger
gerne pladsen, hvis der friske kræfter, der byder sig til.
Kurt Rytter forslås som dirigent og referent.
Forplejning: Kaffe, småkager, slik, øl og vand.
8
Udpegning af 1 repræsentant og 1 suppleant til beboerklagenævnet.
Kommunen efterspørger kandidater til beboerklagenævnet. Der var enighed om at indstille
Susanne Helmark som repræsentant men Kurt Gjerstof som suppleant.
Kurt Gjerstof repræsenterer FR-Herlev i 3 nyetablerede borgerpaneler. Der møde den 5.
oktober. Erik Nielsen orienterer kommunen.

9
Erfaringsudveksling fra bestyrelsen
Erik Nielsen orienterede om erfaringerne med energibesparelser på vandarmaturer, som er
udeblevet.
I Kagsgården er der atter rotteproblemer.
Ole Beck oplyste, at der problemer legepladssamarbejdet med naboerne, og overvejer derfor at
aftalen opsiges

10
Kommende møder i 2017
27.9 Årsmøde i Kagsgården

11
Evt.
Intet til referat

