Dagsorden afdelingsbestyrelsesmøde i Tubberupvænge 1
Indkaldte deltagere: Carsten/Ole, Liv, Tinakarina, Kirsten (9), Kirsten (20), Cecilie, Birgit
Afbud: Cecilie
Servering: Egen medbragt mad
Tid: Onsdag d. 7/10 kl. 17.30 Sted: I gården/ nr. 9 eller i glashus 2

1. Vi starter med at se på muligheder for fællesområderne, som skal
ændres. Vi får besøg af landskabsarkitekt Lene Palner, som evt. vil give
et bud på ændringer ud fra omgivelserne og beboernes input.

Vi gik en runde med Lene Palner, og besluttede at bede hende om en skitse
på baggrund af beboerforslagene.

2. Kommentarer til referater

Intet

3. Meddelelser fra ejendomskontoret

Elstandere på p-pladsen foreslås opsat ved de 2 øverste p-pladser ved Tub1,
men Kirsten argumenterer for, at det bliver til venstre for adgangen til glashus
1, da der i forvejen er et el-udtag
Glaslisterne på vinduerne mod vest som er skadet af vind og vejr og sol,
skiftes i stedet for at males.
Affaldsordningen med husholdningsaffald er sat i værk
Der er på indeværende tidspunkt brugt 14% af budgettet, så vi ligger pænt i
forhold til at der er gået 3 måneder af året.

4. Meddelelser fra formand, bestyrelse og udvalg

Der skal indhentes tilbud på sløjfning af sandkassen
Der skal indhentes tilbud på oplukkelige vinduer i de 15 indvendige
badeværelser.
Vi rykker for reparation af striber på p-pladsen og markering af MC-plads. Det
kompliceres af at firmaet, der lavede p-pladsen er gået konkurs. Asfalten på

MC-pladsen skal forstærkes/være bedre kvalitet, da den ikke kan tåde
motorcyklens støtteben.
KAB-konferencen kommer i år til at handle om socialt arbejde i
boligafdelingerne.
Der har været møde mellem Herlev Kommune og de KAB-administrerede
boligafdelinger i Herlev.
KAB har foreslået en strukturændringen i forvaltningen af boligafdelingerne i
Herlev, hvor forretningsfører og ? (Peter og Kurt) slås sammen til en stilling,
men det har Herlev Boligselskab takket nej til.
Køkkensagen ligger stadig i kommunen. I den forbindelse drøftede vi
langsomheden i bestyrelsesarbejdet, hvor det er frustrerende, at nævne de
samme sager igen og igen. Der har været aftalt et formandsmøde mellem
afdelingerne i Herlev Nord (indtil videre aflyst pga. corona), hvor Kirsten vil
tage fordelingsnøglen mellem afdelingerne op til debat.

5. Bestyrelsens forretningsorden

Vi gennemgik forslaget, og rettelserne føres ind til endelig underskrft på
næste møde
6. Evt.

