Referat fra bestyrelsesmødet i Kirkehøj Etagehuse den 10/5-2016
Tilstedeværende: Morten, Ulla, Anette, Charlotte, Kurt og Lise
Afbud: Niels
1) Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2) Godkendelse og underskrift referater
Underskrevet
3) Nyt fra kontoret og formanden
Vi er kommet ind i nyt regnskabsår.
Flyttesag: 103
Isolering af gavle. Ca. 1,2mil for alle gavle med plus og ca. 2,3 med skalmur alle
priser uden moms.
Der er sat penge af til tørregårdene. Topplankerne er rådne og skal skiftes inkl.
Kroge og snor, ca. 20.000kr for alle inden de bliver malet. Hækkene klippes for at
male på ydersiden.
Der er sat penge af til asfalt ved blok 7, men vi ventet til vi ved mere omkring
tagboligerne.
25.000kr er afsat til lyskasser, men der ser vi også lige på tagboligerne.
40.000kr afsat til fjernelse af udluftningskanalen i blok 7, men det ser vi også lige på
tagboligerne.
Kilometergården har været ramt af indbrud og nu har de været i kælderen i blok 1,
der er ikke meldt noget stjålet til Morten.
Der har været bestyrelsesmøde i Herlev boligselskab. Der skal holdes kursus i kortog langtidsbudgetter og det afholdes i Kagsgården. Det er to hverdagsaftener, men
tidspunktet er ikke fastlagt.

Det blev besluttet, at der HB indkøber indeklimakort, så det tydeliggøres, hvornår
der skal luftes ud. Der købes 2000 stk. og det forventes, at de ikke kommer tilbage
ved udflytning.
Der blevet snarest afholdt et formandsmøde i Herlevmidte.
Afdelingsmødet er blevet flyttet, da KAB har fået at vide ovenfra, at bestyrelsen selv
skal fremlægge regnskabet. Så afdelingsmødet bliver d. 15 november 2016.
Tv-pakke/internet: Der er kommet en uvildig undersøgelse af priser til tv/bredbånd.
Se vedlagt bilag fra Bolig:net
Der kommer en forringelser af kontanthjælpen og integrationsydelsen, så det
påvirker boligstøtten og det vil give flytninger og udsættelser.
Der kan eventuelt laves haver, når altanerne skal ordenes, så der skal nedsættes et
udvalg.

Opfølgning
(a) Letbanen
Der er skrevet et åbent brev fra venstre folk til venstre i folketinget.
(b) Tagboligerne
Der er intet nyt. Vi bør holde et holde eller skrives et brev, lige så
snart vi ved noget.
(c) TV/Internet
Se ovenfor og bilag.
(d) Hjertestarter
Der er sendt en ansøgning om en hjertestarter. Se vedlagt bilag. Tryg
fonden erstatter ikke ødelagte, men det er nok ikke et problem.

4) Bordet rundt

Lise: reklamen ved indgangen fra tornerosevej fra ringvejen, vi får ikke penge for
den. Vi vil godt have reklamer, hvis vi får penge for dem.
Ulla:
Når der sættes sedler op i opgangene, hvem tager dem så ned?
Lige med cyklerne har det været for at minde folk om, hvor deres cykler er.
Blok 5 er problemer med vasketurene, hvor en tager tøjet ud af maskinerne. Kan
der sættes sedler op omkring respekt af vasketiderne?
Blok 7 har også problemer med vasketurene, hvor folk tager tøjet ud af
maskinerne.
Sidste markvandring talte vi om beplantning omkring grillpladsen ved nr. 95, det
er endnu ikke gjort. Det bliver gjort til efteråret.
Der er ikke sået græs endnu ved blok 2, da der lige skal køres muld ud. Derfor er
der på nuværende tidspunkt mælkebøtter.
Anette:
Der skulle sættes klematis op af muren for enden af grillpladsen, men det er ikke
gjort endnu.
Havemøbler til blok 3, som man kan holde ud at side i. Det skal selvfølgelig boltes
fast til væggen. De vil gerne betale selv, men håbede på tilskud, det kan de ikke
få. Eventuelt opbevares i det ekstra kælderrum om vinteren.
Knallerten ved blok 3 fylder og der er behov for pladsen til cykler eller
cykelanhænger. Anette vil tale med ejeren, men hvis den ikke bliver fjernet, så vil
der komme klager, når en ny cykel kommer.
Blok 3s tørrerum bliver ikke tømt og der står private tørrestativer, som heller ikke
bliver tømt. Det er et problem.
Der blev fjernet 12-14 cykler i alt.
Kurt kan ikke komme ind på vores konto, så han ved ikke, hvad der står på
kontoen. Hvis der skal ordnes noget ved kontoen, så skal Kurt i banken.

Kilometergården har en gammel trækvogn, som vi også bruger, men den er
udslidt og tung. De vil gerne have en ny og de vil gerne have os med på den, det
vil vi gerneUlla bestiller mad og ser på noget nyt og spændende til markvandringen.

