Referat for møde i afdelingsbestyrelsen 8. august 2018
Deltagere: Niels-Christian, Mogens, Sally, Dorthe, Grethe
Afbud: Michael

1. Godkendelse af referat fra møde i afdelingsbestyrelsen d. 6. juni 2018
Referat kan ses på www. kirkehoej.dk
-Godkendt

2. Nyt fra ejendomskontoret
-Niels Christian informerer. Skiltevask er i gang, der bliver renset afløbsbrønde. Henning undersøger hvad
det vil koste med plast armering for enden af Troldhøjen, til opstilling af container. Der skal skiftes port ved
containerplads på Tornerosevej, måske kan vi bruge den gamle låge. Hofor har kørt arbejdskørsel på vores
vej i forbindelse med arbejde i Elverparken, ejendomskontoret har kontaktet dem, det skulle nu stoppe.
3. Fartbegrænsning
Ansøgning om tilladelse til fartdæmpende foranstaltninger(vejbump) er indsendt til Københavns Vestegns
Politi, der har givet tilladelse til de tiltag, vi har foreslået. Næste skridt er derfor, at sagen forelægges på
næste ordinære afdelingsmøde til endelig afgørelse.

4. Installation af bolignet
Orienteringsmøde om fibernet fra Fibia afholdes d. 21. august. Vi drøfter mødets forløb, samt hvorledes
kampagne for tilslutning blandt beboerne kan forløbe.
-Kontakt person Martin N. Hansen Fibia, er på ferie, vi forventer, han vender tilbage efter ferien.
Michael sørger for drikkevarer til mødet. Vi mødes kl 19:00
5. Forslag om parkeringsrestriktioner
Herlev Kommune har meddelt, at den ikke er vejmyndighed for vores private fællesveje. Vi kan derfor gå
videre med planer om indførelse af parkeringsrestriktioner. Næste skridt er forelæggelse på næste ordinære
afdelingsmøde.
– Vi får ingen udgifter i forbindelse med parkeringsrestriktioner.
6. Nabohjælp
Herlev Kommune har meddelt, at de snarest opsætter skilte med Nabohjælp ved alle indkørsler til
bebyggelsen. Sammen med skiltet opsættes mindre skilt ”Herlev hjælper Herlev”.
Bilag: Kort med forslag til, hvor skilte opsættes.
Afdelingsbestyrelsen drøfter, om vi skal iværksætte kampagne for yderligere tilslutning til Nabohjælp.
-Punkt til afdelingsmødet.
7. Støjhandlingsplan
Herlev Kommune har sendt udkast til støjhandlingsplan for 2018-20 i høring.
Afdelingsbestyrelsen drøfter udkastet og beslutter, om vi skal afgive høringssvar.
Bilag: Udkast til støjhandlingsplan
-Niels Christian udarbejder et lille skriv til kommunen.

8. Markvandring
Årets markvandring finder sted i forbindelse med mødet i afdelingsbestyrelsen d. 5. september 2018 kl.16.
Afdelingsbestyrelsen drøfter, hvad vi især skal have opmærksomheden henvendt på.
-Træer på fællesanlæg,
vedligehold af hække,
udluftningskanaler på tag, mangler der sikringsnet
Stier, trænger de til nyt asfalt,
Belægning på fortorv Troldhøjen, skal det renoveres?
Er der haver der er ikke vedligeholdes.

9. Beboerudvalg vedr. støj fra fodboldbanen.
Dorthe melder tilbage fra beboerudvalget.
Der har ikke været afholdt møde endnu.
Allan har meldt sig ud af gruppen.
Der er kommet en mail fra Nøkkedalen 19, de er ikke generet af boldbanen.

10. Sommerfest 2018
Michael giver melding om status.
-Intet nyt.
11. Økonomisk oversigt
Bilag: Økonomisk oversigt pr. 1. august 2018
-Ser umiddelbart fornuftigt ud vi forventer overskud.
12. Nyt fra formanden
-KAB tolker dataforvaringsloven, således at vi ikke må vide hvem der bor i boligerne.
Det betyder ex. når der holdes afdelingsmøder, skal beboerne bevise det er dem der bor her.
Vi afventer, om der kommer yderligere.
Møde med Herlev kommune 3. september kl.18 om vores grønne områder.
BL møde 3. oktober 2018 i Roskilde kl. 19.
Niels-Christian er kommet i følgegruppe med Kilometergården i forbindelse med renoveringsprojekt, vi har
jo noget erfaring.
Frimærket er i høring, Niels-Christian har skrevet brev for Kilometergården.
Skrevet til KAB økonomiarbejder Lars, hvornår kan vi få regnskab, afventer svar.
BL har arbejdet med regeringens ghetto-plan, det er lykkes at få nogle vigtige ændringer.
Organisationsbestyrelsen vil tilbyde brandkursus til beboerne
13. Eventuelt

Referent: Dorthe Poulsen

