AFDELINGSBESTYRELSEN HERLEVÅHUSE
REFEFRAT AF MARKVANDRING OG
BESTYRELSESMØDE NR 9
MANDAG D. 10-7-2017 KL 18.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deltagere:
Frank, Jackie, Viggo, Johnny, Gitte og Anne
Afbud:
Lennart og Kamilla
Fraværende:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Markvandring:
Budget for 18-19: Godkendt
Se særskilt referat for Marvandringen.

Afdelingsbestyrelsesmøde:
1. Valg af dirigent og referent: Frank og Anne
2. Godkendelse af referat fra BM nr. 8 d. 22/5-17: Godkendt
3. Nyt fra driftschef:
Gennemgang af udestående liste: Punkter gennemgået og enkelte er udsat pga. økonomi
eller af andre årsager. (se evt. ref. af Markvandringen) Der er punkter som er løst
(bankkonto, vand/varmeregnskab, hæk mod nabo, pris for tag på carport)
Kontrakt med YouSee: Der er ingen afklaring, men Viggo har mulighed for at fra- og tilvælge
beboer. Der er dermed umiddelbart mulighed for frit valg af leverandør. Viggo kommer med
en skriftlig forklaring.
Mulighed for råderet ved overdækning af carporte: Vi afventer regnskab.
Overdækning af hoveddøre: Vi afventer prisoverslag for ingeniørberegninger.
Opsætning af markiser: Vi afventer prisoverslag for ingeniørberegninger.
4. Nyt fra driftsleder: Der kommer nye nr. til postkasser.
5. Nyt fra formanden: Herlev Åhuse er indstillet til BL (Boligselskabernes Landsforening) for
bedste byggeri indenfor de sidste 3 år.
6. Sommerfest: Jackie laver indbydelse.

Køb af telt mm.: Der bliver indkøbt telt 5x8 m.
Borde og stole: Der er borde i depotet. Stole medbringes af deltager selv.
Varme? Der er evt. mulighed for at låne gasvarmere.
Orientering om bestilt mad: Der er bestilt mad pt. til 20 personer
Praktiske opgaver: Fordeles og aftales pr. mail.
7. Næste møder: Afventer budgetudkast 18/19 og derefter aftaler vi med Viggo.
8. Eventuelt: Skal vi deltage i høringsprocessen vedr. Kagsåen? Projektet er ændret og der vil
ikke være den samme lastbilstrafik ud for os. Dermed er der ingen grund til at gå ind i sagen.
Hvor bliver skiltene af som skal være ude på vejen? Der er ingen skilte med 40 km og hvad
med ”legene børn” skilt. Jackie formulerer et brev til Kommunen på vegne af bestyrelsen.

Anne og Frank

