Referat fra bestyrelsesmødet i Kirkehøj Etagehuse den 4/10-2016
Til stede: alle
1) Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2) Godkendelse og underskrift referater
Godkendt og underskrevet
3) Nyt fra kontoret og formanden
Stille på flytte fronten, der er en til nytår
Tørregårdene er blevet ordnet.
Der er sat gang i lyskasserne, det sker, når muren har tid, han varskoer beboerne
inden.
Perkulaen er ved at blive fjernet.
Vi vil gerne holde sommerfest med en halv gris til sommer.
Sammen med Kilometergården laver vi en tur til Tyskland til jul. Kurt kontakter
Kilometergården.
Tilbud er kommet hjem om rengøring af fælleslokalet. Det bliver 850kr for
rengøring pr gang. Der kan eventuelt tages ekstra ting ind. Det tager Morten og
Ulla sammen.
Der skal klargøres til 5C og der skal fodgængere nu benytte p-pladsen ved blok 7
til passering.
YouSee har kontaktet Kurt. Der vil blive bedre tv-signal, FM signalet vil forsvinde
og der kommer nye signaler, så kanalerne skal geninstalleres. Prisen stiger til
383,23kr plus 93,54kr til afgifter.
Aktivitetsbudgettet er blevet gennemgået. Kontoerne er blevet gennemgået og
små kontoer, som ikke benyttes er lagt sammen med andre. Det har sparet os for
nogle penge, som bare ligger og giver overskud, som nu kan bruges.
Der er nu sat penge af til skift af stofledninger, lamper og opsætning af
røgalarmer i opgangene. Vi kan eventuelt lave et tilbud på, at sætte røgalarm op
samtidigt i lejlighederne på lejerens egen betaling.
4) Opfølgning

(a) Letbanen
Intet nyt
(b) Tagboligerne
Intet nyt, der er ikke søgt om tilladelse i Herlev kommune.
(c) TV/Internet
Se ovenfor. Morten har talt med Peter Rørbye, der fortæller at
Banegården får YouSee til at lave hele deres system om, så de kan få
100/100 på nettet for få penge. Tv-pakkerne bliver måske dyrere,
men man får frit valg og man kan melde sig helt ud.
(d) Grønt udvalg
Intet nyt. Se ovenfor.
(e) Haver
Der skal først laves regler for haverne, så de bliver ens. Skal alle have
nedgang også selvom de ikke vil have haver? Vi brainstormer på ting
til regler for haverne og så tager vi det på et senere møde evt.
Januar mødet.
(f) HB rep. Mødet
Der skal bestilles mad til 35. Måske cafe dig og mig, Rickis eller
Antons, vi ser på Antons. Ulla kontakter Antons.
(g) Linie 5
Se ovenfor.
5) Bordet rundt
Cykelstativerne i blok 3 kunne være dejligt, at det bliver ordnet. Bilerne bakker
ind i cyklerne, når de skal ud.
Hospitals byggeriet giver rystelser, når lastbilerne og kranerne kører.

