
Referat fra bestyrelsesmødet i Kirkehøj Etagehuse mandag den 1. november 2021 

 

Fremmødt: Kurt, Ulla, Søren, John, Grethe og Jesper 

Afbud: Lis 

 

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

2. Underskrift af referat fra sidste møde: Underskrevet, minus Lis 

3. Nyt fra kontoret og fra formanden:  

Jesper: Redningsvej skilt er sat op ved blok 1.  

Monas scooter ”garage” er blevet tømt.  

99 st. th. har opsagt lejligheden. 

Kassen ved 103 er blevet fjernet.  

Røgalarmer er modtaget på EK og opsættes i starten af 2022.  

Der er møde mellem rengøringsfirmaet, Rørbye og Jesper d. 2. november.  

Der er bestilt nyt cykelstativ til blok 7.  

Lyskasserne bliver støvsuget med jævne mellemrum.  

Kabelbakken ved nr. 95 er der bestilt en til at komme og montere den.  

Kurt:  

EK skal skrive lejligheds nr. på gæsteparkeringstilladelserne.  

Der skal en ny spritdispenser til bestyrelseslokalet. Billig model. 

4. Opfølgning 

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

Tagboliger: Intet nyt 

Bestyrelsesrum: Loft opsat på noget af loftet. 

Grønt udvalg:  

Referat grønt udvalg:  

Cirkler rundt om træer på store plæne skal være mindre. 

 

Kig på hæk ved tørreplads blok 6 skal måske være noget der er knapt 

så stort. Hækken skal klippes ned i højde med plankeværket. 

 

Vi må se på sten ved udkørsler. 

 

På skråninger beplantes med andre planter end vild med vilje. Der skal laves en ny 

type beplantning. 

 

Kan vi eventuelt få nogen til at lave støjværn på Tornerosevej ved blok 2. Det vil ikke 

fungere.  



Skilt – Redningsvej – Blok 1: Skilt opsat 

Løs kabelbakke på haveside af 95 (Makenet) (EJD) Er bestilt 

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

da fortovet er afspærret i forbindelse med letbanen. – Gennemgang når 

der åbnes. 

Lyskasser skal renses. (EJD) Er sket 

Cykelstativ ved TR 105 skiftes og flyttes. (EJD) Er bestilt 

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) Opsættes af egne funktionærer i 

starten af 22. 

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

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

Gelænder i opgang 97 er løst. – Er lavet, men skal kontrolleres 

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

formanden ønskes. – Undersøges om mulighed for at trække en liste. 

 

Korrekt og god markering af de forskellige affaldstyper til januar 

 

 

5. Bordet rundt: Kurt: Kilometergården har spurgt om der skal holdes en julefest 

igen i år. Det er der ikke stemning for.  

 

Møder i fremtiden 

1/12 Klokken 1800 HB Repræsentantskabsmøde (TUP 2) hele bestyrelsen bør møde 

6/12 Klokken 1700 Bestyrelsesmøde / julemøde 

3/1 Klokken 1830 Bestyrelsesmøde – Ulla  

7/2 Klokken 1830 Bestyrelsesmøde – Ulla  

1/3 Klokken 1830 Bestyrelsesmøde 

31/3 Klokken 1900 Afdelingsmøde  



 

 

Eventuelle møder resten af 2022 

4/4 klokken 1830 Bestyrelsesmøde 

2/5 klokken 1830 Bestyrelsesmøde 

6/6 klokken 1830 Bestyrelsesmøde 

5/9 klokken 1700 Markvandring og Bestyrelsesmøde 

3/10 klokken 1830 Bestyrelsesmøde 

7/11 klokken 1830 Bestyrelsesmøde 

5/12 klokken 1700 Bestyrelsesmøde / julemøde 

 


