Referat fra bestyrelsesmødet i Kirkehøj Etagehuse den 7/6-2016
Til stede: Kurt, Morten, Charlotte, Ulla, Lise, Niels, Anette og Peter Rørbye
Afbud: Niels til markvandring.

1) Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
2) Godkendelse og underskrift referater
3) Nyt fra Peter og spørgsmål til ham
Gennemgang af budgetter. Peter vil finde nogle priser på, hvor meget det vil
koste at ordne altaner.
KAB har vedtaget, at der skal komme to kurser om budgetter i vores område.
Højst sandsynligt i oktober.
Bestyrelsens dankort skal skaffes. Peter er på sagen.
4) Nyt fra kontoret og formanden
Der vil blive afholdt et formandsmøde i Herlev boligselskab. Der tænkes også på
et bestyrelsesmøde for bestyrelserne.
Tørregårdene: Der er kommet tilbud på maling og ordning af tørregårde 28000
maling og 25000 for snedker. De bliver ordnet.
Garager: pudsen falder af og portene er gamle. Huslejen er jo sat op, så man bør
gøre noget ved det.
De kunne også blive fjernet, men det skal op på et beboermøde. Der bliver lavet
et budget på, hvad prisen for alt, der skal ordnes og så kan man afsætte noget af
på regnskabet.
El i opgangene og udendørsbelysning, samt brandalarm. Det skal afsættes penge
til det i budgettet.
Flyttesag: 65 1th
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Ulla skal have besked om 103 1tv.
Rengøring af beboerlokalet måske burde gøres oftere. Der bliver talt med
rengørings selskabet om måske hver 3. måned.
Kurt har fået en mail om, at en beboer ikke vil have klippet hækken omkring grill
pladsen ved blok 4 og få den overdækket. Overdækningen må komme op på et
afdelingsmødet, hvis beboeren kommer med det som et forslag.

5) Opfølgning
(a) Letbanen
Er blevet vedtaget. Der er møde igen i august.
(b) Tagboligerne
De har boret for undersøgelser og der er blevet taget mål af
bygningerne
(c) TV/Internet
Yousee lover 1gigabite bredbråd på deres kobber om et år. De har
noget kørende med fiber i Lejre og næste år i Vanløse, hvor de søger
forsøgsboliger. Kurt ser på det.

6) Bordet rundt
Anette tager midlertidig plastik møblerne fra grillpladsen med perkulaen.
En beboer har foreslået, at man kan reservere en p-plads med
registreringsnummer eller lejlighedsnummer. Beboeren skal selv betale skiltet,
men ikke leje for pladsen. Beboeren skal stille forslaget til næste afdelingsmøde.
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