
Referat fra bestyrelsesmødet i Kirkehøj Etagehuse den 1/6-2020 

Til stede var: Kurt, Bjørn og John 

 

1) Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

2) Underskrift af referat fra marts, Venter til efter sommerferien 

3) Nyt fra kontoret og formanden: 

 Kontoret har modtaget et tilbud på vejbump til kr. 27.000 disse monteres 

snarest.  

Ifølge HB fastholdes huslejen. HB har vedtaget at indkaldelse til afdelingsmøder 

og lignende fremadrettet skal foregå digitalt.  

Der er repræsentantskabsmøde i HB 2/12-2020 i Tubberupvænge.  

HB har besluttet at ved stemmelighed i bestyrelsen, tæller formandens stemme 

dobbelt.  

Til efteråret skal vi til at sortere grønt affald, hvor der vil komme containere op 

ved hver blok og hver husstand får en spand og poser til dette. 

4) Vild med vilje (fra Herlev Boligselskab) Et flertal af bestyrelsen har besluttet at 

være en del af dette. 

5) Opfølgning 

Renovering: Gået i stå 

Letbanen: De inddrager formentlig først p-pladsen efter sommerferien 

 Tagboliger: Ligger hos Boligministeriet  

 Grønt udvalg: På møde blev der enighed om: Nye løg i de runde bede. 

Der sprøjtes løbende på grillpladserne. Grillpladsen mellem blokkene 4+5 

får samme hæk som de andre. Der lægges en ny (meget stor) sten ved 

blok 5. Der sættes plastikskånere omkring de nye træer (12 stk.).  

Sommerfest 2020: Aflyst  

Parkering: En plads mere til blok 2 (bemaling) bestilt medio maj  

Hjemmeside: Den/de ansvarlige skal sørge for at den hele tiden er 

opdateret. 



Rengøring: Udbud er i gang og forventes afsluttet ved udgangen af 

august 2020 og med opstart af service aftale pr. 1. oktober 2020. 

Røgalarmer: Er blevet glemt i budgettet? Spørg Peter Rørbye, det 

fremgår ikke af budgettet. 

Lys i opgangene (der er afsat 50.00 i år og til næse år) Hvad er grunden til 

at arbejdet er blevet standset.  

6) Opfølgning på sager driften skal lave 

Det nye bestyrelseslokale. Bestilt februar 2020. Malet i slutningen af 

april. Gulv lagt i slutningen maj. 

Espalier (jerngitre) til roser ved gavle og vægge. Bestilt forår 2019, sat i 

bero grundet tagboliger 

7) Bordet rundt: Intet.  

 

Mødedatoer 

Bestyrelsesmøde den 10/8 klokken 1830 

 


