
 

 
 

    Fællesrepræsentationen af boligorganisationer i Herlev 
 

                                                                          28.August 2022 
 

 
 

 

Hermed indkalder Fællesrepræsentationen af boligorganisationer i 
Herlev kommune, (FR) til fællesmøde torsdag den 29 september 
2022 klokken 19.00, i Kagsgårdens mødelokale, beliggende 
Stationsalleen 38, op af ståltrappen, med følgende dagsorden: 
 
Til stede: Lars-Jørgen Pedersen, Jette Hoffmeyer, Flemming Nielsen, Frank Lind, Erik 
Nielsen, Laila Schrøder, Niels-Christian Andersen, Ole Bech, Kirsten Persson, Jasmin 

McCammon, Randi Pedersen, Søren Homann, Finn Pedersen, Kurt Gjerstof, Nikolaj 
Kjær, Maria Løcke, Lene Maj Jensen. 
 

Afbud: Connie Mankov. 
 

1  Valg af dirigent 
 

Kurt Rytter blev foreslået og valgt. Han takkede for valget og konstaterede 

herefter at årsmødet er indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og 
dermed beslutningsdygtigt. 

 
2  Valg til stemmeudvalg 
 

Laila fra Toftegården, 3B og Lone fra Hyldemosen, Bs Sortemosen 
 

3  Valg af referent 
 

Kurt Rytter blev foreslået og valgt. 

 
4  Aflæggelse af bestyrelsens beretning 

 
På vegne af bestyrelsen i FR Herlev fremlagde Erik Nielsen en mundtlig 

beretning, der er gen givet nedenfor: 

Bestyrelsen består af: 

 

Erik B Nielsen  formand 
Connie Mankov               næstformand 

Ole Bech                       kasserer 
Lars Jørgen Pedersen    bestmedlem 
Finn Pedersen         bestmedlem 

Nikolaj Kjær       bestmedlem 
Kurt Gjerstof             bestmedlem  

 

www.frherlev.dk 
v/ formand Erik B. Nielsen 
Stationsalleen 32 st A  
Tlf: 21791112 
kirsten.erik@hotmail.com 



Det var den måde vi konstituerede os på i november 2021, vi har en sekretær 

nemlig kundechef Kurt Rytter fra KAB. Når vi kommer til valgene, er der 4 
bestyrelsesmedlemmer på valg. Det er ikke krav om at man skal komme fra en 

bestemt boligorganisation, selvom vi gerne ser at alle boligorganisationer i 
Herlev er repræsenteret i FR`s bestyrelse.  

 
Antal møder:   
 

Bestyrelsen har siden fællesmøde i september 2021 afholdt 4 møder. 
Herudover har vi holdt 1 møde med borgmesteren og de kommunale 

myndigheder.  
 
Hjemmeside: 

 
www.frherlev.dk 

 
Vi har en hjemmeside som jeg håber at man bruger. Finn Pedersen er tovholder 
for hjemmesiden. 

 
Medlemmer af FR 

 
Alle afdelinger i Herlev er medlem af FR, og det er vi glade for, så står vi stærkt 
over for bl a de kommunale myndigheder.  

 
Bestyrelsen har på møderne haft følgende emner til debat, og også i 

store træk de samme sager med de kommunale myndigheder. 
 
Akut tilbuddet er der ikke nogen boligorganisationer der betaler til mere. 

 
SSP-samarbejdet, her siger både de og politiet, at der ift andre steder er 

fredeligt i Herlev, på de målinger som politiet årligt gennemfører er der fald i 
antallet af anmeldelser.  Narkosalg er et stort problem, det sker ofte mobilt, og 
efterhånden også mere åbenlyst, politi vil gerne have oplysninger om hvor 

salget sker, og hvilke biler der involveret, så selv den mindste detalje kan de 
bruge til deres puslespil. Politi vil utrolig gerne samarbejde med os, og vil 

meget gerne deltage i vores afdelingsmøder. Hvis du ikke vil anmelde det til 
politiet, kan du kontakte SSP, som så videregive oplysninger til politiet, SSP 

prøver også at stresse sælgerne af narko, så de måske stopper, hvad der 
næppe er sandsynligt, SSP ved hvor det sker nu, men det flytter sig hele tiden. 
 

Interesserede afdelinger har mulighed for at deltage i Herlevs åben lokalråd, 
hvor man mødes med politi og forvaltning, og udveksler erfaringer og 

synspunkter om situationen her i Herlev.  
Herlev har fået en tryghedskonsulent, nemlig Linda, brug hende bl a til 
konflikthåndtering og gennemgang af jeres boligområder for at skabe tryghed. 

 
Social bæredygtighed, er et tilbud som KAB og Herlev kommune giver til de 

afdelinger der administreres af KAB, dog er der her på det seneste åbnet op for 
at alle herlevborger kan bruge visse af aktiviteterne, som f eks Boblberg. Der er 
for nylig udarbejdet en folder om de muligheder der er. Socialt bæredygtighed 

omhandler Mental sundhed, Sociale relationer, Fysisk sundhed og Skole, 
nogle at de organisationer der er med er f eks Boblberg om kontakter via 

nettet, Røde kors om lektiecafeer, Broen hjælp til børn, og flere andre spillere, 
hvorfor denne interesse for beboerne i almene boliger, jo, alle undersøgelse 

http://www.frherlev.dk/


viser, at vores beboere ligger dårligere i forhold til det omliggende samfund, f 

eks manglende uddannelse, dårligere karakter i skolen, ikke så mange sociale 
kontakter, måske ensomhed, ikke så mange der har fritidsinteresser som f eks 

sport. Penge til projektet er søgt via fonde, jeg håber at det vil gøre at de 
almene boliger kommer til at ligne det omliggende samfund. Tovholder for 

projekter her i Herlev er Bodil Kornbek. 
 
FR udpeger 1 medlem til beboerklagenævnet, og for den kommende periode er 

det Kurt Gjerstof, som tidligere har været suppleant, ny suppleant er nu Ole 
Bech. 

 
Kan vi forsætte med at bygge almene boliger i Herlev. Herlev kommune har 
foreslået at hvis der skal bygges flere almene boliger, skal det nok ske i 

samarbejde med private developere. Det bliver overordentligt svært at bygge 
indenfor rammebeløbet da både materialer, lønninger og grundkøb er steget 

gevaldigt. Det vil kræve mange resoucer at bygge alment.  
 
Tunnelen fra Glødelampen til Sønderlundsvej, skulle forhåbentligt snart komme 

i gang, det vides ikke med hvornår det sker, og hvor den starter og hvor den 
slutter. 

 
Flytning af perron på stationen som er en del af Letbaneprojektet, koster ca 
100-120 mio, og pengene til flytningen skulle nu være bevilget, så forhåbentligt 

sker der snart noget.  
 

Selvom vi ikke mangler byggerier her i Herlev, er vi snart omdannet til en stor 
byggeplads. 
Opførelsen af Letbanen, giver her i Herlev virkelig trafikale problemer, når der 

er myldretid er det næsten umuligt at komme frem på Ringvejen, mange af 
trafikanterne har også fundet alternative veje, og så kommer der trafikale 

problemer på de mindre veje, og det giver så også mere støj. Så hvis man vil 
vide mere om letbanen, kan man finde det på herlev.dk og dinletbane.dk 
 

Støjen fra de store veje som gennemkrydser Herlev, er et stort problem, for de 
beboere der bor tæt på, mange af vores beboere der er udsat for støj, ønsker 

at der opføres støjskærme, mange af de udsatte boligområder der håber på at 
stat/kommune velvillighed mht betaling. Men det ser ud til nu at støjgenerne, 

har udløst et større beløb fra regeringens side til at minimere støjen. 
 
Parkeringsproblemer Herlev Syd. 

 
Byggesager: 

 
Nyt byggeri ved Engskolen 
 

Nye boliger på Hørkær 
 

Rådhuset er iløbet af 2023/24 indflytningsklar til bymidten, og rådhus 
Hjortespring forventes klar til indflytning i løbet af 2023. 
 

Kommunen nedlægger næsten alle plehjem og opfører et superplejehjem i 
samarbejde med PensionDanmark, det forventes at være færdig ultimo 2025, 

der bygges også samme sted private udlejningsboliger. 
 



Bekey nøgleservice til plejekrævende beboere 

 
Samarbejdsaftale mellem Herlev kommune og FR 

 
Større renoveringssager 

 
Højbjerg Vænge 
 

Fortæl kort om følgende sager: 
 

Det grønne Herlev, samarbejde mellem kommune og FR. Plantning af 50.000 
træer 
 

Kildesortering på et eller andet tidspunkt skal vi også sortere tekstiler, vi ser af 
og til at skraldefolkene er hårde ved vores container. Herlev kommune sørger 

for at alle affaldscontainer bliver vasket. Fortæl om problemer med 
kildesortering. 
 

Video overvågning fortæl kort om det. 
 

El-standere, der er flere afdelinger der er i fuld gang med at få oprettet el-
standere.  
 

Rotter og skægkræ 
 

Igen i år inviterer kommunen til det årlige fællesmøde, som er programsat til 
den 30. november.  
 

Andre sager er også behandlet heraf også følsomme sager som ikke kan 
offentliggøres 

 
 
Andet 

 
Til foråret regner vi med at kunne holde endnu et møde i Folketinget 

 
Forslag til fællesmøder modtagers meget gerne 

 
 
Tak til bestyrelsen 

 
Beretningen blev godkendt 

 
 
 

5  FR`s regnskaber fremlægges til godkendelse, for perioden 1.1.21-31.12.21 
 

Ole Bech fremlagde regnskabet, som udviser et overskud på 802 kr. 
Kassebeholdningen er ultimo på 19.886,52 kr. Regnskabet blev godkendt. 
 

 
6  Godkendelse af FR`s budget for 2022 

 



Ole Bech fremlagde budgettet med uændret kontingent på 1 kr. pr. 

lejemålenheder. Budgettet blev godkendt. 
 

7  Behandling af eventuelt indkomne forslag 
 

Intet til behandling. 
 

 

8  Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer og af suppleanter  
 

    Den nuværende bestyrelse er: 
 
    Erik B Nielsen (formand) 

    Connie Mankov (næstformand)   
    Ole Bech (kasserer)  

    Lars-Jørgen Pedersen (bestmedlem) 
    Kurt Gjerstof (bestmedlem) 
    Finn Pedersen (bestmedlem)  

    Nikolaj Kjær (bestmedlem) 
 

 
 
Følgende 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg: 

 
  

Lars-Jørgen Pedersen    
Nikolaj Kjær                 
Erik B Nielsen                

Finn Pedersen 
 

Lars-Jørrgen Pedersen ønsker ikke at genopstille. De øvrige 
bestyrelsesmedlemmer er villige til at modtage genvalg. De blev alle valgt. 
Nyvalgt til bestyrelsen blev Jette Hoffmeyer, Højbjergvænge, HAB 

 
Følgende er suppleanter 

 
Frank Lind 

Kirsten Persson 
 

Begge blev genvalgt  

   
9   Valg intern revisor 

 

Flemming Nielsen, Kagsgårdens Boliger, HB, blev genvalgt 
 
 

10  Evt. 
 

Intet til referat 
 
 


