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Markvandring 3054 HerlevÅhuse
Afholdt den:
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2. juli 2018
Afdelingsbestyrelsen v/Frank Sass, Anne Siesling og Jackie Iven, driftsleder Johnny Frandsen, chefkonsulent Louise Lind, driftschef Viggo Strøm Børsting og sekretær Gitte Nielsen fra KAB
Gitte Nielsen

Besigtigelse af udvalgte områder
Det skal fastlægges med kommunen, hvor skellinjen i området
bag HerlevÅhuse ligger.

Driftschef

Området er forsøgt udlagt som blomstereng, der skal slås en
gang årligt.

Driftsleder

Træerne/det levende hegn mod åen bør stynes i forbindelse
med løvfald. Der rekvireres overslagspris hos en gartner og
sættes 30.000 kr. af til opgaven.
Skovbrugsskolen kan evt. spørges, om de vil påtage sig opgaven.

Driftschef

Revner i sokler udbedres.

Driftsleder

Bag 54 G er der opsat skur på kommunens grund. Det blev
diskuteret, om der skal vedtages fælles regler for, hvordan
fællesarealerne skal se ud. Det bliver et problem, når tingene,
der opstilles, ikke længere er mobile.

Driftshcef

Afdelingsbetyrelsen

Lunden henstår som naturgrund, hvilket bestyrelsen fortsat
ønskede.
Beboerne i 54 E har fået havebrev om at fjerne opsat blomsterkumme ved carport. Blomsterkummen står der stadig og der
sendes nyt havebrev.

Driftsleder

Efter endt besigtigelse orienterede Viggo om rettelse til dagsordenen, idet der var to nye punkter: servicramme og årshjul.
Serviceramme
Den nuværende serviceramme vil blive opdateret og det vil
den fremover blive én gang årligt.

Driftschef/driftsleder

1/2

Referat
Markvandring 3054 HerlevÅhuse
5. juli 2018

Arbejdsplan vil ligeledes blive opdateret.
Såvel serviceramme som arbejdsplan vil blive taget op på efterårets bestyrelsesmøde.
Årshjul
Årshjulet er ikke endeligt udarbejdet for HerlevÅhuse. Årshjulet vil blive taget op på efterårets bestyrelsesmøde.
Aktivitetsbudget
På spørgsmål til hvorfor der nogle steder står i aktivitetsbudgettet 1.00 kr., svarede Viggo, at det skyldes konverteringen
fra KABAS til UNIK og at det vil være luset ud i antallet af
poster i det forslag til aktivitetsbudget, som Viggo udarbejder
efter markvandringen.

Driftschef/driftsleder

Driftschef

Samdrift og maskinsamarbejder
Viggo spurgte, om bestyrelsen var interesseret i et driftssamarbejde med Herlev Boligselskab, hvilket bestyrelsen var positive overfor.
Diverse
Louise spurgte til affaldssortering og Johnny svarede, at det
ikke sorterer under ejendomskontoret.

2/2

