Referat for møde i afdelingsbestyrelsen onsdag d. 8. januar 2020
0. Møde med Herlev Kommunes affaldsteam vedr. fremtidens affaldssortering i
Kirkehøj Kædehuse
-1. oktober 2020 indføres sortering madaffald, alle beboer vil modtage separat beholder til
madaffald.
Bestyrelsen skal finde den løsning vi ønsker at præsenterer for beboerne i afdelingen.
Bestyrelsen tager en rundtur i området for at kigge på muligheder og udfordringer, i forbindelse
med placering af kommende affaldsbeholdere.
1. Godkendelse af referat fra møde i afdelingsbestyrelsen d.11. december 2019
Referat kan ses på www. kirkehøj-kædehuse.dk
-Godkendt
2. Nyt fra ejendomskontoret
- Der er ikke det store, der er to fraflytninger og en byttesag.
Der er, i forbindelse med nytår, er der sprunget 5 postkasser i stykker, de nye postkasser kommer
snart.
3.Vaskeriet
Mogens orienterer om den seneste udvikling.
- Det system der er pt. hvor brugerne, af vaskeriet selv skriver, hvor mange maskiner de har vasket,
fungerer.
4.Ordinært afdelingsmøde d. 4. februar 2020
Afdelingsbestyrelsen tilrettelægger det praktiske forløb af mødet.
Bilag: Mødeindkaldelse (tidligere udsendt)
-Jesper registrer beboerne
Vi mødes kl. 18, Niels-Christian henter nøgle, beretning, årsregnskab og budget fremlægger NielsChristian. Michael sørger for indkøb. Fremlæggelse af ændring af udvendig råderet fremlægges af
Michael.
Michael og Mogens genopstiller, Grethe stopper som supplant, ny skal vælges.
Bæredygtighedsudvalg, Thomas, Niels-Christian og Dorthe ønsker, at deltage, de beboer der ønsker,
at deltage i udvalget, kan melde ind til beboermødet.
Festudvalg skal vælges, Mogens ønsker, at deltage i udvalget.
5.Budget 2020/21
Bilag: Endeligt udkast til budget (fremsendes senere)
- Vi forventer, at gå i 0, dermed ingen huslejestigninger.
6.Beretning for 2019
Bilag: Udkast til beretning
- Godkendt, fremlægges af Niels-Christian.

7. Ændring af råderetskatalog
Vi har tidligere besluttet at forslå på afdelingsmødet, at råderetskataloget ændres, så
skure/udhuse/overdækninger ikke længere må opføres ved husenes facade/forside.
Bilag: Revideret udkast til forslag til afdelingsmødet
- Godkendt med små rettelser. Fremlægges af Michael.
8. Godkendelse af kommissorium for bæredygtighedsudvalg
Vi har tidligere besluttet, at der på afdelingsmødet nedsættes et bæredygtighedsudvalg med
medlemmer fra afdelingsbestyrelsen og valgt blandt beboerne. Vi vælger medlemmer fra
afdelingsbestyrelsen og godkender kommissoriet for udvalget.
Bilag: Udkast til kommissorium
- Niels-Christian, Thomas og Dorthe, ønsker at deltage i udvalget.
Fremlægges af Niels-Christian.
9. Telefonpenge
Beslutning om udbetaling af telefonpenge til afdelingsbestyrelsen
- Vedtaget, Thomas finder formular på Kab hjemmeside og sender til os andre, vi udfylder, sender
dem retur til Thomas, der sender samlet ind til KAB
10. Regnskabsoversigt
Bilag: Regnskabsoversigt pr. 1. januar 2020
- ingen kommentar
11. Meddelelser fra formanden
- Ikke noget nyt her efter julen.
Eventuelt

