Fællesrepræsentationen af boligforeninger i Herlev

Der holdes bestyrelsesmøde tirsdag den 16. februar 2016, klokken 19.00 i Højstensgårds mødelokale,
Tvedvangen 51

Med følgende DAGSORDEN
Til stede: Erik Nielsen, Susanne Helmark, Bodil Berardino, Frank Lind, Ole Beck, Inge
Terp, Lars-Jørgen Petersen, Rene Petersen.
1
Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 10 november 2015, og referat fra mødet med borgmesteren
den 21 januar 2016
Referaterne blev godkendt.

3
Orientering fra formand
Herunder bl a:
De store projekter i de kommende år,
Hospitalet
Hospitalsbyggeriet går planmæssigt. Der er dog fortsat parkeringsproblemer i
hverdagen trods de forskellige tiltag, der er gjort for at afhjælpe problemerne. Der var
en debat om dette. Etablering af P-huset løser ikke p-problemerne - tværtimod

Letbanen
Letbaneprojektet realiseres trods økonomiske problemer – dog med forsinkelser. Der
var en debat om linjeføringen gennembyen på baggrund af de sidste tegninger i
Herlevbladet.

BIG
Det har hjulpet, at lysskiltene nu slukkes fra sen aften til morgen. Netto har dog ikke
fulgt trop. Erik Nielsen håber, at kommunen følger op. I Kagsgården er man til dato
ikke synderlig generet rent parkeringsmæssigt.

Posthuset
Det første projektkonsortium er gået konkurs. Kommunen undersøger derfor andre
muligheder - en eventuel privat investor i samarbejde med en almen boligorganisation

Nedrivning af Nørrevang
Afdelingen er nu fuldt nedrevet bortset fra en enkelt bolig, hvor der forsat har en
beboer. Den sag afgøres ved retten i foråret 2016.

Andre byggesager, herunder Højbjergvænge evt. oplæg fra Lars-Jørgen
Den 1. marts er indkaldt til beboer i Kirkehøj Etagehuse med etablering af en tagetage,
hvor en privat investor vil bygge ejerboliger.
Der skal bygges ca. 200 ny boliger i Bymidten.
Lars-Jørgen Petersen gav en orientering om status i den store renoveringssag.

Glødelampen (Nordea sagen og legeplads mv)
Nordea har anket sagen vedr. grundkøbesummen.
De seneste drøftelser i kommunen tyder på, at Hørkær ikke bliver lukket. Der skal derfor
findes et alternativ til at placere den ønskede legeplads. Der var en debat om, hvordan
boligorganisationerne skal reagere.

Nye byggemuligheder
Se andetsteds i referatet.

Tiltag efter mødet med borgmesteren den 21. januar 2016

Kommunen oplyser, at der pågår en intensiv rottebekæmpelse omkring stationen og
baneterrænet.
Kommunen vil gerne have et samarbejde med boligselskaberne omkring parkering, når
hjemmeplejen kommer til beboerne.
Kommunen vil gerne have en større andel af de ledige boliger.
Kommunen opfordrer boligafdelingerne omkring sygehuset til at kontakte Jesper
Storskov vedrørende parkeringsproblemerne på de små veje med henblik på at finde
mindelige løsninger på problemerne.

4
Kassereren fortæller om økonomien
Den er god – alle betaler kontingent, efter at disse er udsendt.

5
Aktivitetsteamet
Hvordan er situationen fremover, er det kun HB der fortsætter støtten
Fremadrettet er det kun HB og 3B, der bidrager til ordningen i 2016.

6
Første Skridt i Herlev
Flyers uddelt i alle afdelinger
Erik oplyste, at der har været en henvendelse om, at kontakttelefonnummeret ikke
svarer. Han formoder, at det kan skyldes, at den ”gamle” flyerhar et andet
telefonnummer. Hvis der skal laves en ny flyer, bør man indtænke et ændret design, så
man kan se forskel fra år til år.

7
Ideer til fællesmøde udbedes
Jeg prøver at aftale et møde i Folketinget i samarbejde med Rødovre og Morten Bødskov i april måned.
Erik foreslog, om det var en ide at få Frank Jensen til at komme og fortælle om projektet
”Greater Copenhagen”. Der var enighed om dette, eventuelt med fokus på Herlev og
Rødovre.

8
Hjemmesideproblemet, Ole Bech har muligvis en løsning.
Der findes et program, som ligger i ”skyen”. Programmet hedder ”Wordpress”.
Udgiften kan holdes indenfor de økonomiske rammer, der er til rådighed i foreningen.
Det er muligt at få en grafiker til at designe rammerne.
Ole Bech kontakter Susanne Helmark med henblik på at se, om dette program er
løsningen.

9
Erfaringsudveksling fra bestyrelsen
Ole Bech oplyste, at der har været 4 indbrud i Cederbo siden december. Der åbenbart
en ”epidemi” i det norlige Herlev.

10
Evt.
Intet til referat

Mødet slut kl. 21.20
Referent: Kurt Rytter

