
Referat fra bestyrelsesmødet i Kirkehøj Etagehuse den 13/5-2019 

Til stede var: Kurt, Ulla, John, Søren, Lis og Freddy 

1) Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

2) Godkendelse og underskrift af referat:  

3) Vedligeholdelsesbudget (ukendt) – kan pt. ikke indhentes fra ejendomskontoret  

4) Nyt fra formanden: Drøftelse af det ekstraordinære afdelingsmøde d. 6/7-19 om 

overvågning af parkeringspladserne som blev nedstemt. Der var utilfredshed 

med at ikke alle i bestyrelsen stemte for forslaget og der blev talt om at mødet 

ikke var godt nok forberedt. Bestyrelsen er blevet enige om at eventuelle 

fremtidige møder med udefrakommende gæster skal forberedes bedre. 

 

5) Opfølgning 

Letbanen: Der er kommet en trafiktælling over antal biler der kører 

gennem Herlev på ring 3 

 Tagboliger: Intet nyt   

 Grønt udvalg: Der er kommet forslag om at udvide parkeringsarealet ved 

blok 4 med en meter for at gøre det lettere at komme ud fra parkeringspladsen. 

Der er kommet for forslag om vejbump på parkeringspladserne, da man oplever at 

nogle bilister kører hurtigt på pladserne. 

 

Sommerfest 2019: Der er stillet forslag om at dem der deltager til 

sommerfesten selv skal medbringe service, af hensyn til miljøet. 

Hjemmeside: Bjørn laver forsøg med test siden og Peter Rørby er blevet 

rykket for at vi kan få adgang til den faktiske hjemmeside. 

El standere: Vi fortsætter med at undersøge sagen. 

 

 

 



6) Bordet rundt: John, forslag om natur sten til placering ved indkørslerne til 

parkeringspladserne, så vi kan undgå at man skær hjørnerne ved ind og udkørsel. 

Ulla: Kilometergården benytter vores beboerlokale til at holde møde, men de 

betaler ikke for det. Skal de det?  

Kædehusene har muligvis lånt 4 af vores stole i beboerlokalet, det undersøges 

nærmere. 

Der skal følges op på trappevask, der bliver gjort godt nok rent. Der skal også 

følges op på rengøring af beboerlokalet. Rengøringen bør sættes i udbud. 

 

Låsen til beboerlokalet bør blive skiftet til et briksystem. 

 

Godkendt den 3/6-2019 

 

 

Kurt Gjerstof   Ulla Løvhøj 

 

 

Anita Rasmussen   Søren B. Jensen 

 

 

  John S. Nielsen 

 

 

 

 

 



Mødedatoer 

3/6 Med Markvandring klokken 1700 + Bestyrelsesmøde med ny Driftsleder 

(smørrebrød) 

5/8 Bestyrelsesmøde (Ulla er ordstyrer) 

2/9 Bestyrelsesmøde kl. 1830. 

7/10 Bestyrelsesmøde kl. 1830. 

4/11 Bestyrelsesmøde + budget kl. 1830. + smørrebrød 

2/12 Bestyrelsesmøde kl. 1830 + Julemiddag 

6/1 Bestyrelsesmøde kl. 1830. (Ulla er ordstyrer) 

10/2 Bestyrelsesmøde kl. 1830 

 


