Referat fra bestyrelsesmødet i Kirkehøj Etagehuse den 6/9-2016
Tilstedeværende: Kurt, Morten, Charlotta, Lise, Niels og Anette
Fravær: Ulla
1) Godkendelse af dagsorden
2) Godkendelse og underskrift referater
3) Nyt fra kontoret og formanden
Morten
Der bliver set på tørregårde, der klippes hæk og derefter ordnes tørregården. De
skal også males. Farven bliver svensk rød.
Grøntudvalg har gået en tur. Tujaerne er blevet for høje nogle steder, at folk
klager. Måske bør de klippes ned til ca. 3m.
Flyttesager 3 stk. 65 st. th., 67 1. th. og 85.
Garagerne er grimme indvendigt og portene er en potentiel sikkerhedsrisiko. Ny
port koster 15.000kr pr. stk. Indvendigt skal væggene rives ned og en glasbeton
væg skal bygges op og udvendigt skal ordnes lige så. En dobbelt garage vil koste
ca. 80.000kr. Det tjenes ind på 20 år og det vil måske holde i 30år. Vi forsøger at
ordne single garagen og ser på prisen på den.
Kilometergården har holdt en lille sommerfest og der kom over 50 mennesker.
De gav grillet gris og resten kom beboerne selv med.
Vi har brugt 250.000kr af vores 2 millioner.
Kurt
Den grønne trekant skal være ende punkt for 5A og det var blevet besluttet at
350S kun skulle køre til Husum, men der er fundet penge til, at den kan forsætte
til Ballerup.
Ringgården har fået et tilbud. Blokken skal totalrenoveres og genopføres fra 3.
sal og op, beboerne genhuses til samme husleje og får deres lejlighed i det nye
byggeri tilbage til samme husleje. Det er ikke blevet besluttet endnu, men der er
snart et informationsmøde for Ringgårdens beboere.
4) Opfølgning
(a) Letbanen
Det er blevet vedtaget.
(b) Tagboligerne
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Der er intet nyt. De har været ude og tage jordbundsprøver, men vi
hører intet medmindre at jorden ikke holder. Hvis jorden holder
søger de direkte til kommunen om bygge tilladelse.
(c) TV/Internet
Der er stor udvikling på området. Vi skal kontakte YouSee om at se
på vores sløjfeanlæg. KAB arbejder på noget materiale og nogle
møder om emnet
(d) Grønt udvalg
Taget ovenover.
(e) Haver
Da der skal laves altaner, vil det være en ide at lave en nedgang til
haver. Der bør nedsættes et udvalg og et bestyrelsesmedlem, skal
være medlem af udvalget. Lise vil gerne være med i udvalget, Ulla
bliver spurgt, om hun vil være med.
(f) Repræsentantskabsmødet i HB
Vi afholder
Lise kører med vin, sodavand osv.
Mad skal bestilles, men kan være det samme, som vi fik til
markvandringen.

5) Bordet rundt
Charlotte: Der er begyndt at virke lidt fugtigt i tørrerummet.
Lise: Har set 2 overflade rotter i nærheden af vores blokke en kommende fra
parken over til hækken ved blok 2 og en ved indkørslen til
vuggestuen/børnehaven. De er blevet rapporteret.
Niels: Beboeren i det nybyggede hus ved blok 6 og 7 bruger vores containere til
deres affald. Kurt vil lige tale med dem.
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