Referat af møde i afdelingsbestyrelsen 5. september 2018
1.Godkendelse af referat fra 8. august
Godkendt
2.Nyt fra ejendomskontoret
De er presset, en del flyttesyn. Der er kommet en afløser midlertidig, indtil bemandingen er normal
igen.
3.Installation af bolignet
55 tilmeldinger, vi er i mål og får derfor trukket fiber gratis.
Der er møde i følgegruppen 12. september kl. 16.
4.Markvandring
Peter kommer med referat.
5.Vaskeri
Venter på tilbud på drift af vaskeri.
6.Økonomisk oversigt
Det ser fornuftigt ud. Der har været en større udgift i forbindelse med reparation af vandskade.
7.Nyt fra formanden
Møde med kommunen om grønne områder. Arealet mod kunststofbanen, er de store træer et fælles
ansvar mellem os og kommunen.
Org. Bestyrelsesmøde 29. august, KAB har lavet byggepartnerskab, det skal være partnerskab
mellem bygherre KAB, rådgiver og entreprenør. Herlev Boligselskab vil gerne deltage, men
forpligter sig ikke til noget, kan til en hver tid trække sig igen.
Vi har en forsikring Gjensidige, varslet stor stigning, efter der har været en del skader. KAB har
sendt det i udbud, der var ikke interesse og det blev Gjensidig der vandt, dog til en endnu højrer pris,
vi håber de vil nøjes med den før udbudte, pris.
I 360 graders eftersynet blev det forslået at hæve indskuddet fra 185 til 235 pr./m2
Henvendelse fra Ballerup Boligselskab, de skal have genhusning af to familier pga. boliger der skal
nedrives, dette er godkendt, boligerne er fundet.
Nørrevang er ved, at være færdig, det er ikke alle der er udlejet, dette forventes løst inden 15/12-18.
Drift fællesskaber, imellem afdelingerne, er under udvikling flere steder.
Kilometergårdens har ikke en fungerende bestyrelse, efter medlemmer har meldt sig ud. Det er org.
Bestyrelsen der pt. har overtaget opgaven, som bestyrelse.
Omlagt regnskabsår, betyder afdelingsmøder er forskudt, vores afdelingsmøde bliver derfor rykket
til 6. februar 2019.
Der er repræsentantskabsmøde i Kagsgården 4. december 2018.
Byggesagen i Kilometergården, er ved at gå i gang, Niels-Christian sidder med i følgegruppen.
8.Eventuelt

Lidt snak om støj, som vi alle er underlagt, her mest om Motor Ringvej 3.
Der er mange der er påvirket af Motor Ringvej 3, derfor er der også stor interesse og gode forslag til
løsningsmuligheder, der mangler bare en ting penge.

