Referat fra bestyrelsesmødet i Kirkehøj Etagehuse den 9/2-2016
Til stede var: Kurt, Lise, Niels og Charlotte
Afbud fra: Ulla, Morten, Anette og Ronni

1) Godkendelse af dagsorden
Blev godkendt

2) Godkendelse og underskrift af referat fra forrige møde
Brev udskudt til næste møde grundet tekniske problemer.
3) Nyt fra kontoret og formanden’
Der er flyttesag 93 1 tv. 73 2 th har byttet med en anden.
Blok 6 har haft afstemning om ny vasketider og de er blevet vedtaget 8 har stemt og 5 har sagt ja og 3
imod. Så der er kommet ny vasketider kl. 7-12 og k. 16-21 er med lås, mens 12-16 er fri vask.
Økønomien, der er 530.000kr tilbage og Morten foreslår, at 81 og 83 sættes i stand. De skal
istandsættes for ca. 60-100.000kr hver. 105 gavlen vil Morten også sættes i stand. Resten af
opgangene i blok 7.
Lyskasserne ved blok 2 og 3 skal væk, det er blevet vedtaget og de fjernes nu for 40.000kr hver.
Tørrerummene i blok 6 og 7 er blevet ordnet.
Cykelkælderen i blok 7 er blevet malet og fået cykelstativer efter ønske.
Det undersøges om vi kan søge landsbyggefonden for skiftning af stofledninger i opgangene og
opsætning af røgalarmer. Det skal bare ikke være en byggesag, så vi skal formeneligt betale afgifter til
KAB. Den er sendt afsted til KAB. Elektrikeren er ikke kommet tilbage med et tilbud, så prisen vides
endnu ikke.
Kurt er i borger panelet omhandlende letbanen. Lovforslaget er klar til behandling til d. 1 april i år, men
projektets start er skudt til 2024. Kurt skal til møde d. 9 marts 2016.
Der er projektgrupper omkring tagprojektet. Vi skal sikre at der er stør på hvem der skal betale ved
gene og skader, at gener og eventuelle skader. Arbejdstider skal fastlæges og eventuel kompensering
for støj sættes fast. Der er indgået en aftale om, at købsprisen på 10 mil kr. kommer tilbage til vores
afdeling minus omkostninger.

d. 16 november 2016 kl. 18.00 er der repræsentantskabsmøde i Herlev boligselvskab. Vi lægger billet
ind på, at det skal foregå her.

4) Opfølgning
Cykeloprydning
Det kommer i gang i løbet af foråret.
Papircontainere
Der er blevet ringet to gange til for få dem tømt og så er de blevet tømt med det samme. Der måles på det
og der har ikke været et problem siden.
Ullas dankort
Ulla har ikke fået Dankortet. Der rykkes.
Overtrædelser husdyrhold
Intet nyt. Alle 3 har fået brev, men intet nyt.
5) Bordet rundt
Vi sender en besked rundt til alle omhandlende mødet d. 1 marts 2016, det omdeles efter mødet d. 24
februar 2016, så nyeste ting kan være med.
Godkendt den 8/3-2016

