
Referat fra bestyrelsesmødet i Kirkehøj Etagehuse mandag den 4. oktober 2021 

 

Fremmødt: Kurt, Ulla, Lis, Søren, John, Grethe 

Afbud: Jesper, pga. sygdom. 

 

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

2. Underskrift af referat fra sidste møde: Underskrevet 

3. Nyt fra kontoret og fra formanden: Ifølge Jesper, så har alle der har bedt om 

P-tilladelse har modtaget denne og alle har modtaget et ark med gæste 

billetter.  

Det årlige dialogmøde bliver i november, dato tilgår senere.  

Støjhegnet langs ring 3 ved blok 1 og Kilometergården vil blive reetableret.  

Til januar kommer der udvidelse af affaldssortering, disse skal markeres 

korrekt.  

4. Opfølgning 

Letbanen: Holder tiden. Prøvekørsel forventes at starte i 2024. 

Tagboliger: Intet nyt 

Bestyrelsesrum: Vinduerne er meget utætte, der kommer skidt og støv 

ind. Midlertidig løsning ønskes frem til disse skal udskiftes i fremtiden. 

Opvaskemaskinen virker ikke og der skal købes en ny. Opgave for EJD. 

Grønt udvalg: Holder møde onsdag d. 13-10-2021 kl. 13:30 

Skilt – Redningsvej – Blok 1: Skiltet mangler fortsat. 

Løs kabelbakke på haveside af 95 (Makenet) (EJD) Intet hørt. 

Grønt udvalg ser på ”Vild med vilje” på skråninger ud od Ringvejen. 

(AFD)  

Brev til Mona 89 st. tv vedr. brug af ”garage” til handicapscooter. (PRB) 

Vi ved ikke om brevet er blevet sendt. Intet sket 

Hegn langs Ringvejen eftergås for løse brædder. (EJD) Endnu ikke gjort, 

da fortovet er afspærret i forbindelse med letbanen. 

Lyskasser skal renses. (EJD) Endnu ikke renset 

Køreplader ved TR. 83 skal fjernes. (EJD) Er fjernet 



Kontrol af 99 st. th. er de flyttet tilbage ? Tjek i Folkeregisteret. (PRB) 

Vides ikke, Rørbye ser på dette 

Brev til 103 st. tv. Har mange ting i opgang, samt kasse og trailer (PL 95 

61) på parkeringspladsen (PRB) Traileren er fjernet, kassen står der 

stadig. EJD skal med jævne mellemrum gå alle opgange igennem for om 

der står ting som ikke må være der og give besked til beboerne der har 

ting stående o at det skal fjernes. 

Cykelstativ ved TR 105 skiftes og flyttes. (EJD) Endnu ikke skiftet og 

flyttet. 

Undersøg med Herlev Kommune om krav til nye affaldssorteringer pr. 1. 

jan 2022. Placering, størrelse osv. (PRB+EJD) Vi forventer at høre noget i 

november på formandsmødet i Herlev Midte. 

Røgalarmer skal op i boliger. Bestyrelsen ønsker den tyske model, med 

10 års batteri og ”pause” knap. (EJD) EJD er på sagen. 

Køb af parasoller til gril pladser til forår 2022. Bestyrelse vælger model 

og ejd. køber. (AFD+EJD) Udskudt til foråret 

Utilfredshed med rengøringen, kommer ikke på aftalte dage, ønske om 

seddel på opslagstavle med angivelse af hvilke dag de har været der. 

(EJD): Der bliver stadig gjort rent på andre dage end fredag. Rørbye er på 

sagen. Rengøringen er stadig ikke ok. 

 

 

5. Bordet rundt: Grethe: Gelænder i opgang 97 er løst. Ønskes udbedret.  

Er alle hunde i KE registreret? EJD bedes følge op på dette. Oversigt til 

formanden ønskes 

Kurt undersøger ny dato for afdelingsmøde. 

 

Møder i fremtiden 

1/11 Klokken 1830 Bestyrelsesmøde 

1/12 Klokken 1800 HB Repræsentantskabsmøde (TUP 2) 

6/12 Klokken 1700 Bestyrelsesmøde (julemøde) 

3/1 Klokken 1830 Bestyrelsesmøde 

7/2 Klokken 1830 Bestyrelsesmøde 

1/3 Klokken 1830 Bestyrelsesmøde 



9/3 Klokken 1900 Afdelingsmøde  


