
Referat til ophæng. 
HAB 

Afdeling Højbjerg Vænge 

                

ORDINÆRT AFDELINGSBESTYRELSESMØDE Tirsdag 6. februar 2018 kl.18.00  
 

Afbud:                                                                           Ikke mødt:  

Ordstyrer: Ken                                                            Ref.: Henning 

 

1. REFERATER: 

 

060218/ 111: Referat fra sidste afdelingsbestyrelsesmøde. Godkendt u/ændringer. 

 

2. ORIENTERINGSSKRIVELSER TIL EFTERRETNING: 

Breve fra afdelingsbestyrelsen iht. sidste møde 

 

060218/ 211: Ingen. 

 

Breve fra DAB: 

 

060218/ 221: Forebyggelse af Legionella bakterier i din bolig. Er omdelt til alle 

beboere.   

Thomas orienterede om sagen.  

Man forsøger at minimere og fjerne problemet via regulering af 

fremløbstemperaturen på det varme vand. Der bliver nedsat temperatur på vandet 

daglig mellem kl. 10,00 og 12,00. 

Der tages senere prøver igen. TE.                    

 

060218/ 222: 3 Breve af privat karakter. TE. 

 

060218/ 225: Brev fra Kenneth Johansen Driftschef i DAB vedr. antenne forhold 

/ tilslutning ved fraflytninger. Bo orienterede om denne antenne-sag og det 

omdelte brev. TE. 

 

                                                          Andre breve / mails: 

 

060218/ 231: Invitation til weekendkonference i 9. kreds den 9. marts 2018 på 

LO-Skolen i Helsingør. Sekretæren meddeler boligorganisationen hvem der 

deltager. 

 

 



060218/ 232: Indkaldelse til valgmøde i BL 9. kreds. På repræsentantskabsmødet i 

HAB i marts vælges der delegerede til valgmødet. 

 

60218/ 233: Kursus i forebyggelse førstehjælp, brand etc. Følgende deltager: 

Kolja, Ulla, Lars-Jørgen, Ken, Henning og Bo.  

 

3. BESTYRELSESFORHOLD: 

 

060218/ 311: Kassereren. KT. 119 ( bilag ). Kassereren fremlagde regnskaber og 

budget for regnskabsåret 2017-2018 for konto 119. TE. 

 

060218/ 312: Intern venteliste. TE. 

 

060218/ 313: Forslag fra aktivgruppen. Det besluttedes, at indrette 

afdelingsbestyrelsens møderum og kontor midlertidig til beboerlokale.  

( i ombygningsperioden ) 

Afdelingsbestyrelses- og udvalgsmøder afholdes fremover i beboerhuset. 

 

060218/ 314: Intern TV hvad gør vi fremadrettet. Problemet blev drøftet. Der 

gøres et forsøg på at kunne opdatere kanal 98 via den router afdelingen har eller 

via USB-stik. Efter renoveringen foretages en ny beslutning om fortsat benyttelse 

af Intern.TV. 

 

060218/ 315: Legionella sag, varmecentral Sandbyvej 25. Se punkt 221. 

 

4. EJENDOMSLEDEREN: 

 

060218/ 411 - 412: Generelt/Personalesituationen. Thomas kunne meddele, at 

beboerne har taget flytningen til 25A med fin respons.  

 

060218/ 413: Sådan går det med budgettet konto 115-116. Thomas gennemgik de 

2 konti. TE. 

 

060218/ 414: Huskeliste. Kun ganske få emner på listen. 

 

Breve fra ejendomskontoret: 

060218/ 441: Ingen.  

 

 

 

 



5. BEBOERHENVENDELSER: 

 

060218/ 510: Brev af privat karakter vedr. genhusning ( Er videresendt til DAB 

Genhusningskonsulenter.)  

 

6. UDVALGENE: 

 

060218/ 610: Forretnings, Økonomi og Byggeudvalg:  

næste møde 21. feb.- 14. marts. 

Bo orienterede om byggesagen med fremvisning af fotos for hvordan blokkene 

kommer til at se ud i etape A til N 

 

060218/ 630: Teknisk og legeplads udvalg: Bilag fra Elverdal (legeredskaber). 

Disse legeredskaber er for de kommende små legepladser og ikke for afdelingens 

”store legeplads” TE. 

 

060218/ 632: Beboerhus, lejlighed, vaskeri: På vaskeriet opstilles et fliseudvalg for 

fliser til badeværelserne, hvor man kan tilkendegive sit ønske for flisevalg. De fliser 

der får flest stemmer vil blive anvendt i de kommende prøveopsætninger i blok R. 

(opgang 15) 

Der vil ligeledes blive opsat plancher, planer og billeder for renoveringen. 

 

060218/ 640: Aktivitets og Beboermødeudvalg:  Der er 50 der deltager i 

fastelavnsarrangementet ( 25 børn og 25 voksne ) 

 

Beboermødet er i år tirsdag d.15. maj. På valg i år er: Lars, Ken, Lars-Jørgen, 

Henning samt suppleanterne Kolja og Jens Peder. 

 

Herlev Rundt: Festlokalet i Herlev Vænge er booket til morgenmad og 

efterfølgende samvær. 

                                               

060218/ 650: Informationsudvalg: Næste møde for planlægning af sommerbladet 

er 20. februar kl. 08.00. 

 

060218/ 690: Materialemand: 

 

7. DIVERSE: 

060218/ 711: Næste møde: tirsdag 6. marts i beboerhuset. 

 

Bo har rettet henvendelse til kommunen om udskiftning af 3 lamper på Sandbyvej. 

Kommunen har svaret at alle lamper udskiftes ”over tid”. 



060218/ 721: KALENDER 

 

10. februar 2018: Fastelavnsfest 

 

21. marts 2018: HAB Selskabsbestyrelsesmøde / Repræsentantskabsmøde. 

 

4. april 2018: Valgmøde i kreds 9. ( BL ) Ingeniørforeningen Kalvebod brygge. 

 

10. april 2018: Møde i netværk for store boligafdelinger ( Vildtbanegård l Ishøj ) 

 

10. maj 2018: Herlev Rundt. 

 

15. maj 2018: Beboermøde. 
 

 


